
За да гарантират възможно най-малки 
смущения, евродепутатите гласуваха  
мерки относно пътуванията, транспор-
та, програмата Еразъм, социалното оси-
гуряване и рибарството.
По искане на Европейския парламент и 
Съвета, Европейската комисия предло-
жи спешни мерки за смекчаване на въз-
действието от оттеглянето на Обедине-
ното кралство от ЕС без споразумение.

Тези мерки включват правни гаранции 
за настоящите студенти и преподавате-
ли по програмата Еразъм да завършат 
текущите си образователни програми 
в чужбина, продължаващо финансира-
не на програми на ЕС за изграждането 
на трансгранични и междуобщностни 
отношения в Ирландия и Северна Ир-
ландия, както и мерки за поддържането 
на основен въздушен и товарен и авто-
бусен превоз между ЕС и Обединеното 
кралство. Те трябва също така да разре-
шат на риболовни кораби временно да 
продължат да оперират във води на ЕС 
и на Обединеното кралство.
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Извънредните мерки не възпроизвеж-
дат ползите от членството или тези от 
транзитния период. Те са ограничени 
във време и са приети едностранно от 
ЕС, при условие че Обединеното крал-
ство приеме подобни мерки (реци-
прочност).
Законодателните мерки, които ще бъ-
дат гласувани в рамките на процедура 
по спешност в сряда, в контекста на от-
теглянето на Обединеното кралство от 
страна на ЕС, включват:
- Продължаване на програмите за ев-
ропейска трансгранична кохезия и съ-
трудничество PEACE IV между Ирлан-
дия–Северна Ирландия–Шотландия;
- Позволяване на студенти и преподава-
тели по програмата Еразъм във и от ОК 
да завършат обученията си в чужбина;
- Гарантиране на гражданите на ЕС в ОК 
и на гражданите на ОК в ЕС27 запазване 
на социалното осигуряване придобито 
преди оттеглянето;

- Временни мерки гарантиращи, че опе-
раторите ще избегнат пълно прекъсване 
на транспортните операции между ОК 
и ЕС, като се позволи на операторите 
на товарен и автобусен превоз да пре-
доставят услуги между ЕС и ЕК, докато 
ОК предостави еквивалентен достъп на 

PloПловдивПловдивБрекБрекзит без сделка - Европейския 
парламент подготвя гражданите
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През изминалия месец информационен цен-
тър Европа Директно - Стара Загора взе учас-
тие в две събития, провели се в Гимназия за 
преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в 
Стара Загора.
Традиционното партньорство между Инфор-
мационен център Еавропа Директно - Стара 
Загора и Едланта - образование в чужбина от-
ново се завърна в ГПЧЕ „Ромен Ролан“. За пета 
поредна година двете организации предос-
тавят възможност на младежите да се научат 
повече за висшето образование в страните от 
Европейския съюз. 
Тази година акцент беше поставен върху уни-
верситетите в Нидерландия. За целта, в ин-
формационното събитие се включиха българ-
ски студенти от четири различни холандски 
университета.

Идеята за среща между връстници, които да 
споделят своите преки впечатления от живо-
та и образованието в чужбина, бе радушно 
приет от всички участници. Това спомогна 
за скъсяване на дистанцията между говор-
рещия и аудиторията, като същевременно 
допринесе и за повече интерактивност на 
събитието.
Информационен център Европа Директно 
- Стара Загора предостави информацион-
ни материали и даде основни насоки относ-

оператори от ЕС;
- Временни мерки за позволяване на авиоком-
пании от ЕК да предоставят услуги между ОК 
и ЕС, докато ОК продължи да предоставя ек-
вивалентен достъп на компании от ЕС;
- Временни мерки за продължаване валид-
ността на разрешенията за безопасност на 
железниците за гарантиране на непрекъсна-
тостта на железопътните транспортни услуги 
между ЕС и ОК;

- Разрешение за износ на определени стоки из-
ползвани за цивилни и военни цели от ЕС към 
Обединеното кралство;
- Предложение за регламент на Европейския 
парламент и Съветаза изменение на Регламент 
(ЕО) №391/2009 относно оценката на Органи-
зации за инспекции на кораби
- Предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Ре-
гламент (ЕО) №1316/2013 трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) за гарантиране на 
морски връзки между Ирландия и други стра-
ни на ЕС, и продължаване на финансирането 
за инфраструктура
- Разрешение за риболов за риболовни кора-
би на ЕС във води на Oбединеното кралство 
и операции на риболовни кораби на ОК във 
води на ЕС.

Източник: Европейския парламент

Събития на Информационен център 
Европа Директно - Стара Загора
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но правата на младежите като европейски 
граждани в друга страна-членка на Европей-
ския съюз.

Второто събитие бе „Панаир на науките и 
изкуствата“, организиран от ученици и учи-
тели на ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Събитието се 
организира повече от 10 години и се посве-
щава на патрона Ромен Ролан, чиито рожден 
ден е 29 януари.
На Панаира на науките и изкуствата се по-
казва в пълен блясък всичко, което природ-
ните науки предоставят като възможности 
и всичко, което се реализира в гимназията 
като дейности по най-различни проекти: 
Проектно базирано обучение, математиче-
ските дисциплини, езиковите култури на 
Франция, Англия и Германия, чиито езици 
се изучават в гимназията. Всичко това и още 
повече се обединява в общ ден.

Около 30 са подредените щандове: Матема-
тика; Презентиране на печатните издания 
на училището – „Его“ и „Пътеки“; Предста-
вяне на дейностите по Еразъм -К2, които са 
за ученически мобилности. На щанда се пре-
зентира проектът „Целите на хилядолетието 
и опазване на планетата от замърсявания“ . 
Темата е изключително актуална.; Атрактив-
но беше в микрокомпютърната лаборатория 
и в залата „Математическа лингвистика“, къ-
дето се решаваха ребуси и задачи. Другите 
щандове бяха „Забавна физика и тайните на 
вселената“; „Творческо ателие за различни-
те техники за рисуване“; „Работилница по 
немски език“; „Философско кино – самопоз-
нание. Непознатата руска и арабска фило-
софии“; Всички компютърни дисциплини и 
науки; 

„Езикът на младите“ – жаргонен френски 
език с интересни съкращения и думи, игри и 
забави; Два клуба по френски театър. Едното 
представление е със заглавие „Принцесата 
на смелото перо“- за превод на френски език, 
а другото – „Приключенците на франкофон-
ския театър“; Клуб по биология; Химически 
опити; Литературно четене на френски и на 
български език; Творческо писане; „Щипка 
Франция“ – френска кулинария и др. Ръко-
водители на щандовете са съответните пре-
подаватели със асистенти – ученици от клу-
бовете.
Информационен център Европа Директно - 
Стара Загора, като дългогодишен партньор 
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на училището разположи информационен 
щанд а акцент върху науката и изследовател-
ската дейност, тяхното място в Европейския 
съюз и подкрепата, която получават, за да га-
рантират на Европа водещо място сред воде-
щите региони в иновациите.
Специално внимание беше обърнато и на 
предстоящите избори за Европейски парла-
мент в периода 24-26 май 2019г. и възмож-
ността учениците, навършили 18 години да 
гласуват за първи път в живота си.

Комисар Мария Габриел подкрепи идея за 
седмично 10-минутно обучение за медийна 
грамотност в европейските училища.
Пред повече от 400 участника от цяла Евро-
па – институции, медийни регулатори, екс-
перти, журналисти, граждани, български-
ят еврокомисар за цифровата икономика и 
общество Мария Габриел даде началото на 
първата Европейска седмица на медийната 
грамотност. Основната цел на тази нова ини-
циатива на Европейската комисия, която се 
реализира по предложение на българският 
еврокомисар, е да даде на гражданите уме-
ния за критично мислене и разграничаване 
на вярна от невярна информация, за създа-
ване на съдържание.

„Медийната грамотност не означава само 
борба с разпространението на дезинформа-
ция. Високото ниво на медийна грамотност е 

от съществено значение, за да могат гражда-
ните да взимат информирани решения. Това 
е още по-важно в контекста на предстоящите 
европейски избори. Както каза президентът 
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 
в тези избори трябва да покажем, че Евро-
па може да преодолее различията между 
север и юг, изток и Запад. Добрата медийна 
грамотност е предпоставка за една жизнена 
и модерна демокрация, увеличаваща устой-
чивостта на гражданите на дезинформация 
и способността им да четат критично в огро-
мния информационен поток“, подчерта Ма-
рия Габриел.

Българският еврокомисар открои няколко 
основни фактора за постигане на резулта-
ти в областта на медийната грамотност. На 
първо място тя подчерта необходимостта от 
мобилизиране на местно равнище на всич-
ки участници, занимаващи се с медийно об-
разование. За целта Европейската комисия 
създаде интерактивна карта на събитията, 
на която до момента има отбелязани над 230 
инициативи. Новата Директива за аудиови-
зуалните медийни услуги също включва раз-
поредба към държавите членки да повишат 
нивото на медийна грамотност. 
На следващ ред комисарят отбеляза нуж-
дата от нови действия. Такова би могло да 
бъде общ европейски център за споделяне 
на ресурси, което би спомогнало за общото 
разбиране на въпроса от държавите членки. 
Такъв център може да служи като съвместен 
корпус от знания за медийна грамотност, 

Европейска седмица на
медийната грамотност
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които да се включат във всеки етап на обуче-
нието в европейските училища.
„Понякога на гражданите им е трудно да раз-
граничат вярната от невярната информация. 
Наша отговорност е да им дадем инструмен-
ти, с които да им помогнем да направят своя 
информиран избор, основан на качествена 
и разнообразна информация. Вярвам, че за-
едно можем да защитим медийната грамот-
ност, за да имаме плурализъм на мненията 
и защита на нашите ценности“, заяви още 
комисарят по цифровата икономика и обще-
ство Мария Габриел.
В рамките на форума тя връчи и първите Ев-
ропейски награди за медийна грамотност на 
най-добрите образователни проекти, които 
бяха избрани сред 130-те участници в над-
преварата.

Източник: Представителство на Европейската комисия 

Европейският парламент публикува нова се-
рия от прогнози относно това как ще изглежда 
следващата пленарна зала, на базата на данни 
от национални проучвания на обществено 
мнение, събрани края на февруари 2019 г. Да-
нните се базират на надеждни анкети, прове-
дени от национални институти за проучвания 
на общественото мнение в държавите членки 
и обобщени от “Kantar Public” от името на Ев-
ропейския парламент.

Партиите са разпределени към съществува-
щите политически групи или към Европей-
ска политическа партия, с която са свързани. 
Всички нови политически партии и движе-

ния, които още не са обявили намеренията си, 
са категоризирани като „други“. Следващият 
Парламент ще има по-малкък брой евродепу-
тати (705) от сегашния Парламент (751).
Всички данни могат да бъдат свалени от ме-
дийния пакет за изборите във формат excel 
заедно с пълен каталог от еволюиращите на-
мерения за гласуване от държавите членки. 
Досието ще предоставя пълна информация 
относно националните партии, техните имена, 
политически убеждения на европейско ниво, 
резултати от последните европейски избори и 
национални избори, както и тяхното положе-
ние относно събраните анкети за намеренията 
за гласуване. Самите проучвания на обществе-
но мнение са идентифицирани с включването 
на всички определящи критерии като инсти-
тут, размерът на пробата и датите на вземане-
то на данните.
Парламентът ще публикува актуализирани 
прогнози всеки две седмици до края на април 
и всяка седмица през май месец до вечерта на 
самите избори. Първоначалните резултати от 
изборите ще бъдат публикувани на 26 май, за 
страните, в които се провеждат и където са 
приключили, и след 18.00 ч. и веднъж на все-
ки час докато предварителните окончателни 
резултатите от всички държави членки станат 
налични.

Тъй като не можем да предскажем бъдещия 
брой и състав на парламентарните политиче-
ски групи, тези прогнози за състава на след-
ващия Европейски парламент са основани на 
структурата на Парламента, чийто мандат из-
тича, и трябва да се възприемат като извадка 
от сегашната политическа ситуация, както е 
представена в проучванията относно намере-
нията за гласуване.

Европейски избори 24-26 май 2019г.
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Първите преки избори на Европейския парла-
мент са се състояли преди 40 години на 12 юни 
1979 г. Предстоящите избори ще бъдат най-
важните в историята на Парламента, имайки 
предвид политическия контекст, очакваното 
напускане на Обединеното кралство и важни-
те политически и трансгранични предизви-
кателства, които трябва да бъдат адресирани. 
Избирателите ще гласуват между 23 и 26 май, 
за да решат европейското бъдеще.

Източник: Европейски парламент

Институциите от ЕС постигнаха частично по-
литическо споразумение относно „Хоризонт 
Европа“, което предстои да бъде официално 
одобрено от Европейския парламент и Съвета.
Инвестициите в научните изследвания и ино-
вациите са инвестиции в бъдещето на Европа, 
в знанието и новите решения, чиято цел е да 
поддържат и подобряват европейския начин 
на живот. 

Ето защо Комисията „Юнкер“ определи ново 
равнище на амбиция, чрез което да се увеличи 
капацитетът за иновации на Европа, да се оси-
гури траен просперитет и да се запази нашата 
конкурентоспособност в световен план. Про-
грамата „Хоризонт Европа“, предложена от 
Комисията през юни 2018 г. като част от дълго-
срочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 

г., е найамбициозната програма за научни из-
следвания и иновации, съществувала някога, 
и с нейна помощ ЕС ще остане начело на на-
учните изследвания и иновациите в глобален 
мащаб.
Карлош Моедаш, комисар по въпросите на 
изследванията, науката и иновациите, зая-
ви:  Най-сърдечно приветствам това спора-
зумение и свързаната с него силна подкрепа 
за новия Европейски съвет по иновациите и 
водените от нашата мисия планове за научни 
изследвания. В готовност сме да стартираме 
най-амбициозната европейска програма за на-
учни изследвания и иновации през 2021 г., чи-
ято цел в бъдещ план е една силна, устойчива 
и конкурентоспособна европейска икономика 
от полза за всички региони в Европа.“
„Хоризонт Европа“ беше създадена въз осно-
ва на постиженията и успехите на сегашната 
програма за научни изследвания и иновации 
(„Хоризонт 2020“). Тя ще продължи да бъде 
водеща във високите научни постижения с 
помощта на Европейския научноизследова-
телски съвет и стипендиите и обмена по про-
грамата „Мария Склодовска-Кюри“, и ще се 
ползва от научните консултации, техническата 
подкрепа и специализираните научни изслед-
вания на Съвместния научноизследователски 
център (JRC) — службата на Комисията за на-
ука и знания. С нея ще бъдат въведени нови 
аспекти, включително Европейският съвет по 
иновациите (ЕСИ).

ЕСИ, който вече работи в пилотна фаза, ще 
бъде централно звено за обслужване, с помо-
щта на което водещи до пробив и дисруптив-
ни иновации ще намират своето приложение 
на пазара, а стартиращи предприятия и МСП 
ще разширяват мащаба на идеите си. Той ще 

 „Хоризонт Европа“ — бъдещата 
програма на ЕС за научни изследвания 

и иновации
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предложи пряко подпомагане за иновации-
те посредством два основни инструмента за 
финансиране: един за ранните стадии и един 
за разработването и внедряването на инова-
циите на пазара. Той ще допълва работата на 
Европейския институт за иновации и техноло-
гии (EIT).

Следващи стъпки
Предварителното политическо споразумение, 
постигнато от Европейския парламент, Съве-
та и Комисията, предстои да бъде официално 
одобрено от Европейския парламент и Съвета. 
Бюджетните аспекти на „Хоризонт Европа“ са 
предмет на цялостното споразумение относно 
следващия дългосрочен бюджет на ЕС, пред-
ложен от Комисията през май 2018 г.
Полезните взаимодействия с други бъдещи 
програми и политики на ЕС все още се об-
съждат и ще зависят от напредъка, постигнат 
с други секторни предложения в рамките на 
дългосрочния бюджет на ЕС. Разпоредбите от-
носно международните споразумения за асо-
цииране също са предмет на продължаващи 
обсъждания.
Комисията ще започне да подготвя изпъл-
нението на „Хоризонт Европа“, за да изготви 
първите проекти на работни програми, които 
да бъдат публикувани навреме за стартиране-
то на програмата на 1 януари 2021 г.

Източник: Европейска комисия

Кандидати от България имат шанс да спечелят 
финансиране в годишния конкурс за социални 
нововъведения, организиран от Европейската 
комисия.
В новото издание на конкурса се търсят идеи, 
които да водят до намаление на пластмасовите 
отпадъци, като целят системна промяна на 
местно, национално и европейско равнище.
Целта е да се подкрепят инициативи, които 
осигуряват намаление на пластмасовите 
отпадъци и замърсяването с тях чрез 

подобряване на съществуващите процеси или 
чрез въвеждане на съвсем нови продукти и 
начинания. С помощта на тези нововъведения 
трябва да се понижи количеството на 
създаваните пластмасови отпадъци или да се 
осигурят условия и да се насърчат повторната 
употреба и рециклирането им.
Независими съдии ще определят три проекта, 
всеки от които ще бъде награден с 50 000 евро 
през октомври 2019 г. Заявления за участие 
може да се подават до 4 април, четвъртък, 12:00 
ч. на обяд централноевропейско време. Всички 
необходими сведения може да намерите на 
следния адрес: www.eusic.org
Създаден в памет на първопроходеца 
в социалните нововъведения Диого 
Васконселуш, европейският конкурс за 
социални нововъведения се провежда от 
Европейската комисия във всички държави – 
членки на ЕС, и всички асоциирани държави 
по „Хоризонт 2020“. На седмата година от 
съществуването си конкурсът вече служи като 
маяк за социалните новатори в Европа, тъй 
като използва доказана методика за подкрепа 
на идеи на ранен етап и за поддържане 
на мрежа от радикални новатори, които 
променят обществото към по-добро. Всяка 
година конкурсът е посветен на различен 
въпрос, засягащ Европа. Тази година темата е 
„Справяне с пластмасовите отпадъци“.
Въпроси за конкурса може да изпращате на: 
info@socialinnovationprize.eu
Конкурса може да следите в Туитър: @EUSo-
cialInnov #diogochallenge

Източник: Представителство на Европейската комисия

Комисията по заетост и социални въпроси на 
Европейския парламент и министрите на ЕС 
постигнаха споразумение за модернизирани 
правила за координиране на националните 
системи за социална сигурност. Новите 

Кандидатстване за европейския 
конкурс за социални

нововъведения за 2019 г. 

Кандидатстване за европейския 
конкурс за социални

нововъведения за 2019 г. 



2 (48), година XI, март‘2019                                                                       www.europedirect.szeda.eu

8

Издание на Европейския информационен
център Europe Direct - Стара Загора

За контакти:
Стара Загора 6000

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

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

Полезни връзки
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Представителство 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.

правила улесняват трудовата мобилност в 
рамките на ЕС, катогарантират социалните 
права на работниците зад граница, и определят 
в системата на коя страна е осигурено лицето 
(т.е. плаща вноски и получава обезщетения).
Освен това, новите разпоредби насърчават 
сътрудничеството между държавите членки, 
така че необходимата информация да бъде 
своевременно споделена, за да се защити 
достъпа на работниците до социално 
осигуряване и да се открият грешки или 
измами.
Преговарящите подкрепиха позицията 
на ЕП, че осигуреното лице може да 
запази обезщетенията си за безработица в 
продължение на шест месеца след напускане 
на държава членка. Тази държава членка ще 
може да удължи периода до изтичането на 
обезщетението.
Осигурителните периоди, завършени 
на друго място, трябва да се натрупват 
след като работникът е осигурен/ нает/ е 
самоосигуряващо се лице в нова държава 
членка най-малко един месец без прекъсване (в 
съответствие с националното законодателство, 
съгласно което се иска обезщетение).
Специални разпоредби ще се прилагат при 
погранични и трансгранични работници, 
които ще могат да получават обезщетения за 
безработица след като имат най-малко шест 
месеца непрекъсната заетост и от последната 
държава членка, в която са били активни, за 
период по-дълъг от шест месеца.
Службите по заетостта следва да предоставят 
по-добра помощ на пограничните 
итрансграничните работници в засегнатите 
държави, предвид особеното им положение.

Семейните обезщетения в брой, 
предназначени да заместят дохода, когато 
лицето се откаже от работа, за да отглежда 
дете, трябва да се разграничават от другите 
семейни обезщетения и да се считат за личнo 
обезщетение за съответния родител.
В случаите, когато семейните обезщетения 
в мястото на пребиваване и в мястото 
наосигуряване се припокриват, държавите 
членки ще могат да позволят на същото лице 
да запази и двете, докато други припокриващи 
се семейни обезщетения от същия вид ще 
бъдат преустановени.
Обезщетенията за полагане на дългосрочни 
грижи за осигурено лице, което се нуждае от 
помощ, както и за членове от неговото/нейното 
семейство по принцип следва да продължи 
да се координира съгласно правилата, които 
понастоящем се прилагат за обезщетения при 
болест.
Работниците или самоосигуряващите се 
лица, изпратени в чужбина за срок до 24 
месеца,(които не заменят вече изпратен 
служител) остават осигурени в държавата от 
ЕС, където техният работодател е регистриран. 
За да се справят с измамите и грешките, те 
трябва да са били осигурени поне 3 месеца 
преди да бъдат изпратени в чужбина и трябва 
да уведомят компетентната институция в 
изпращащата държава членка.
Преговарящите се съгласиха, в съответствие 
със Съда на ЕС, че икономически неактивните 
мобилни граждани трябва да имат достъп до 
здравни грижи.

Източник: Европейски парламент


