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ДЕН НА ЕВРОПА

Защо има Ден на Европа
Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и
единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от
историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж
Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя
своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа,
която ще направи войната между европейските народи немислима.
Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини
и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно
е подписан договорът за създаване на подобна институция.
Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес
наричаме Европейски съюз.

В Деня на Европа европейските институции организират ежегодния ден
на отворените врати — на 4 май в Брюксел, на 9 май в Люксембург и на
19 май в Страсбург. Тази година темата в Брюксел и Страсбург е изборът,
който правим по отношение на нашето бъдеще.
Събития по повод празника: https://ec.europa.eu/bulgaria/events/europeday_bg
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Източник: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europeday_bg#
Снимка: ©Георги Кожухаров
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ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ СА
ЗАГРИЖЕНИ ЗА ЗАГУБАТА НА БИОЛОГИЧНО
РАЗНООБРАЗИЕ И ПОДКРЕПЯТ ПО-РЕШИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ НА ЕС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
Брюксел, 6 май 2019 r.
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Според резултатите от ново проучване европейците са все по-загрижени
за състоянието на природата. Сред интервюираните над 27 000 граждани
огромното мнозинство от 96 % смята, че носим отговорност за опазването
на природата и че това е от съществено значение също за борбата срещу
изменението на климата.
Проучването на Евробарометър показва, че като цяло хората са все поосведомени за значението на биологичното разнообразие, неговата роля,
заплахите, пред които е изправено, и мерките за опазването му. Мнението
на гражданите е в съзвучие със стратегията на ЕС за биологичното
разнообразие до 2020 г., чиято цел е да спре загубата на биологично
разнообразие и екосистемни услуги, както и с целите на директивите на
ЕС за птиците и местообитанията, които са в основата на политиката на
ЕС за опазване на природата. Резултатите от проучването на
Евробарометър се обявяват преди Междуправителствената научнополитическа платформа относно биоразнообразието и предлаганите от
екосистемите услуги (IPBES) да даде гласност по-късно днес на първата
глобална оценка на състоянието на природата и ролята на човешкото
общество в нея.
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Европейският комисар по въпросите на околната среда, морското дело и
рибарството Кармену Вела заяви: Последното проучване на
Евробарометър за биологичното разнообразие ясно показва три неща:
европейците са дълбоко загрижени за природата и биологичното
разнообразие, те съзнават, че изменението на климата и загубата на
биологично разнообразие са двете страни на една и съща монета и
очакват от ЕС да предприеме действия за опазването на природата.
Заедно със солидните научни доказателства, които IPBES ще представи
по-късно днес, това възлага на Комисията задължението и мисията да
работи за постигането на благоприятно световно споразумение за
природата и хората през 2020 г.
Ето някои от основните елементи на новото проучване на Евробарометър
за биологичното разнообразие:
Все повече хора са наясно с понятието „биологично разнообразие“ – над
70 % от европейците заявяват, че са чували за него.

www.europeinfocentre.bg
Като най-големи заплахи за биологичното разнообразие се възприемат
замърсяването на въздуха, почвата и водите, причинените от човека
бедствия и изменението на климата. Повече са и участниците в
проучването, които са съгласни, макар и не изцяло, че интензивното
земеделие, интензивното горско стопанство и свръхуловът – основните
фактори за загубата на биологично разнообразие – са сред найсъществените заплахи за биологичното разнообразие.
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В сравнение с 2015 г., когато бе проведено последното проучване на
Евробарометър за биоразнообразието, днес гражданите много по-добре
разбират какво значение има биологичното разнообразие за техния
живот. Голяма част от тях смятат, че носим отговорност за полагането на
грижи за природата (96 %) и че тези грижи са от решаващо значение за
борбата срещу изменението на климата (95 %). Наблюдава се също така
отчетливо нарастване на дела на участниците в проучването, които
изцяло са съгласни, че биологичното разнообразие е от основно значение
за производството на храни, горива и лекарства (91 %). Повече са и
респондентите, които смятат, че биологичното разнообразие и чистата
природа са важни за дългосрочното икономическо развитие (92 %).
Повечето европейци не са склонни да приемат, че цената на
икономическото развитие е нанасянето на щети или унищожаването на
природата в защитените зони. Поне две трети от отговорилите считат, че
защитените природни зони като „Натура 2000“ са изключително важни за
опазването на застрашени от изчезване животни и растения (71 %), за

предотвратяване на унищожаването на ценни сухоземни и морски зони
(68 %) и за съхраняването на природата във връзка с осигуряването на
храни, чист въздух и вода (67 %).
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Повечето граждани намират за естествено действията в областта на
биологичното разнообразие и екосистемните услуги да се предприемат
на равнището на ЕС. Според респондентите най-важните стъпки, които
ЕС трябва да предприеме за опазването на биологичното разнообразие,
са свързани с възстановяване на природата и на загубеното биологично
разнообразие с цел компенсиране на нанесените щети и предоставяне на
гражданите на повече информация относно значението на биологичното
разнообразие.
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Контекст
Проучването е извършено в 28-те държави — членки на ЕС, в периода
между 4 юни и 20 декември 2018 г. В проучването са участвали 27 643
лица от различни социални и демографски групи, които са били
анкетирани лично в техните домове на родния им език.
Целта на последното проучване на тема „Нагласи на европейците
относно биологичното разнообразие“ бе да изследва степента на
осведоменост и представите на гражданите относно биологичното
разнообразие и природата. То е продължение на предишно проучване по
същата тема, което бе публикувано през октомври 2015 г. (Специален
Евробарометър № 436). В представения днес доклад са включени
сравнения на тенденциите спрямо 2015 г. Проучването имаше за цел да
изследва:
осведомеността
относно
понятието
„биологично
разнообразие“; възприятията за най-важните заплахи за биологичното
разнообразие; разбирането на причините, налагащи да се спре загубата
на биологично разнообразие; мненията за мерките, които ЕС трябва да
вземе, за да се предотврати загубата на биологично разнообразие; както
и осведомеността относно мрежата „Натура 2000“, значението, което се
придава на защитените природни зони, и нагласите към промените, които
могат да нанесат щети на тези зони.
Резултатите от проучването на Евробарометър се обявяват в момент,
който е решаващ за биологичното разнообразие, тъй като загубата му
привлича медийното внимание в световен мащаб и извежда този проблем
като приоритетен в политическия дневен ред в международен план.
Първата глобална оценка на биологичното разнообразие и

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

екосистемните услуги, която предстои да бъде обявена от IPBES, се
очаква да съдържа солидни научни доказателства относно състоянието
на световното биологично разнообразие и възможностите на човешкото
общество да избягва екологичните кризи. Освен това днес по време на
срещата на министрите на околната среда на държавите от Г-7 в Мец
предстои да бъде приета Хартата за биологичното разнообразие от Мец,
която ще даде тласък на политическия ангажимент да бъде спряна
загубата на биологично разнообразие и да се гарантира постигането на
благоприятно световно споразумение за природата и хората през 2020 г.
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За повече информация
Проучване на Евробарометър
Съобщение за медиите относно глобалната оценка на IPBES на
биологичното разнообразие

ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР: ПО-ЕВТИНИ
ТЕЛЕФОННИ ПОВИКВАНИЯ КЪМ ДРУГИ ДЪРЖАВИ
ОТ ЕС ОТ 15 МАЙ
Брюксел, 13 май 2019 r.
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От 15 май влиза в сила нова максимална цена за всички международни
повиквания и SMS в рамките на ЕС. В резултат на това потребителите,
които се обаждат от своята държава към друга държава от ЕС, ще плащат
не повече от 19 цента на минута (+ ДДС) и 6 цента за SMS съобщение (+
ДДС).
След премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г., тези нови
тавани на цените за международни повиквания и SMS в ЕС са част от
реформата на правилата в областта на далекосъобщенията в целия ЕС,
с която се укрепва координацията на електронните съобщения и се
засилва ролята на Органа на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения (ОЕРЕС).

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен
пазар, заяви: Таваните на цените за повиквания в рамките на ЕС са
конкретен пример за това как цифровият единен пазар въздейства върху
ежедневието на хората. Всъщност изграждането му е породило 35 нови
цифрови права и свободи. В общ план новите правила в областта на
далекосъобщенията ще помогнат на ЕС да отговори на нарастващите
потребности от свързаност на гражданите и ще стимулират неговата
конкурентоспособност.
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Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и
цифровото общество, заяви: След премахването на таксите за роуминг
през 2017 г. сега ЕС предприема мерки срещу прекомерно високите такси
за трансгранични повиквания от родината. Благодарение на тези две
действия европейските потребители вече са напълно защитени от шокови
сметки за повикванията към който и да било европейски номер,
независимо дали у дома или в чужбина. Това е едно от многото конкретни
постижения на цифровия единен пазар.

www.europeinfocentre.bg
Новите правила за международни повиквания са предназначени да
преодолеят значителните разминавания в цените, които съществуваха
преди това между държавите членки. Стандартната цена на повикване в
рамките на ЕС от стационарен или мобилен телефон беше средно три
пъти по-висока от стандартната цена за национално повикване, а
стандартната цена за изпращане на текстови съобщения в рамките на ЕС
беше над два пъти по-висока от националната цена. В някои случаи
стандартната цена за повикване в рамките на ЕС може да бъде до десет
пъти по-висока от стандартната цена за национални повиквания.
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Ново проучване на Евробарометър за международните разговори
показва, че четирима от всеки десет анкетирани (42 %) са се свързали с
някого в друга държава от ЕС през изминалия месец. 26 % от
отговорилите съобщават, че са използвали стационарен телефон,
мобилен телефон или SMS, за да се свържат с някого в друга държава от
ЕС.
Далекосъобщителните оператори в ЕС ще трябва да уведомят
потребителите за новите пределни цени. Правилата ще се прилагат във
всички 28 държави членки, считано от 15 май, а скоро и в Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн.

Максималната цена е ограничена само за лично ползване, т.е. за частни
клиенти. Бизнес клиентите са изключени от това регулиране на цените
поради факта, че няколко доставчика имат специални оферти, които са
особено привлекателни за бизнес клиенти.

Контекст
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Новите правила в областта на далекосъобщенията проправят пътя за
повече инвестиции във високоскоростна свързаност и плавното
въвеждане на 5G мрежата в ЕС.
Европейският кодекс за електронните съобщения и Регламентът за
ОЕРЕС влязоха в сила през декември 2018 г. Докато Кодексът трябва да
бъде транспониран в националното законодателство до края на 2020 г., в
Регламента за ОЕРЕС са предвидени различни дати за влизане в сила.
Първото от новите правила в областта на далекосъобщенията, което
трябва да влезе в сила, е правилото за пределните цени на
международните повиквания.
След премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г., европейските
граждани вече се ползват с пълна защита от шокови сметки при
обаждания от дома и чужбина.
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Въпроси и отговори: пределни цени за международни телефонни
повиквания и SMS в рамките на ЕС
В каква степен новите правила на ЕС в областта на
далекосъобщенията ще доведат до намаляване на цените на
телефонни повиквания и SMS от една държава от ЕС до друга?
Считано от 15 май 2019 г. цената на телефонните повиквания чрез
стационарна и мобилна връзка от една държава от ЕС до друга е
ограничена до 19 цента на минута (+ ДДС), а тази на SMS съответно на 6
цента (+ ДДС). Тази цена не включва ДДС, който зависи от държавата —
членка на ЕС, в която се намира повикващият оператор (ставките на ДДС
в държавите членки варират между 17 % и 27 %). Вж. ставките на ДДС
във всички държави от ЕС.

Пример: Мария живее в Италия, а дъщеря ѝ работи в Белгия. Обичайно
Мария се обажда на дъщеря си и телефонира с нея по около два часа на
месец. Телефонното повикване по стационарна линия при национален
италиански тарифен план струва 0,89 EUR на минута, което означава, че
Мария ще похарчи около 105 EUR на месец за телефонни разговори с
дъщеря си. С новите правила тя ще плаща най-много 0,23 EUR (с ДДС)
за минута, т.е. най-много 27 EUR за същия период от време. Това е четири
пъти по-малко от преди и носи общи икономии от 78 EUR на месец.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

Каква е разликата между международни телефонни повиквания и
роуминг?

ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg
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Роумингът възниква, когато използвате мобилния си телефон по време
на пътуване в друга държава. От 15 юни 2017 г. гражданите на ЕС могат
да ползват роуминг на национални цени, когато пътуват в ЕС. Те могат да
ползват мобилните си телефони в ЕС без допълнителни разходи.
Принципът роуминг като у дома е валиден за всички телефонни
повиквания, SMS и ползване на данни. Прилаганите тарифи остават
същите, както и в националната мобилна мрежа. Когато обаче се
прекрачат границите на справедливото ползване на роуминг услугите на
национални цени, могат да се начисляват допълнителни такси за
роуминг, за да се предотврати злоупотребата с роуминг услуги. Повече
информация за точните условия може да намерите тук.
Международни телефонни повиквания и SMS (т. нар. съобщителни услуги
в рамките на ЕС) означава телефонни повиквания до телефонен номер в
друга държава от ЕС по мобилен или стационарен телефон, при което
повикващият е в националната си мобилна мрежа. Следва да се
отбележи, че когато потребителите са в чужбина, техните телефонни
повиквания са повиквания в роуминг и подлежат на правилата на ЕС за
роуминга, което означава, че се отчитат като национални повиквания,
дори ако са до телефонен номер в друга държава членка.
Пример: Марчин живее в Полша и има мобилен телефон при полски
оператор. Когато пътува до Белгия, неговият телефон се обслужва в
роуминг: Благодарение на принципа роуминг като у дома тарифата за
всички негови телефонни повиквания до Полша или до която и да било
друга държава членка е същата като тази за телефонно повикване от
Полша до друг полски номер. Когато Марчин е в своята държава и се
обажда на телефонен номер в друга държава от ЕС, той ще трябва да
плаща най-много 19 цента на минута (+ ДДС).
В кои държави се прилагат новите правила?

8

Във всички 28 държави от ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия,
Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша,
Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия,
Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

За телефонни повиквания и SMS от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн,
правилата ще станат приложими веднага след като бъдат включени в
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
За всички ли е приложимо правилото?
Ограничението на максималната цена важи само за лична употреба, т.е.
за частни клиенти. Бизнес клиентите са изключени от това регулиране на
цените, като се има предвид, че редица доставчици имат специални
предложения, които са особено привлекателни за бизнес клиенти.
Има ли ограничения за използването на минути или SMS на по-ниските
цени?
Не, няма ограничения.
Пример: Мария ще може да се обажда от Италия на дъщеря си в Белгия
толкова пъти, колкото пожелае, като ще плаща максимално 19 цента на
минута (+ ДДС).
Гражданите на ЕС ще получат ли уведомление на 15 май за новите
цени? Ако да, по какъв начин?
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Да. Операторите, които предлагат услугите си в ЕС, са задължени да
уведомяват за новите тарифни цени. Операторите избират как да се
свържат с клиентите си (например чрез SMS или по електронна поща).
Автоматично ли се прилагат пределните цени или гражданите
трябва да предприемат нещо, за да се възползват от по-ниските
цени?
Операторите трябва да предлагат пределните цени за международни
телефонни повиквания и SMS по подразбиране. Следователно
потребителите трябва да могат да ползват новата тарифа след влизането
ѝ в сила автоматично, без да са необходими допълнителни действия от
тяхна страна.

Какво ще се случи с пакетните услуги? Как новите пределни цени ще
се отразят на тези оферти?
Ако потребителите имат пакет, който включва определен обем
международни повиквания и/или SMS в ЕС за определена цена, тогава
пределната цена не е приложима.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Ако обаче потребителите решат, че техният пакет след влизането в сила
на тази пределна цена вече не предлага най-доброто съотношение
качество-цена, те винаги могат да преминат към тарифа на минута за
телефонни повиквания и SMS в рамките на ЕС.
Пример: Марио има абонамент за 30 EUR, който включва 50 минути
телефонни повиквания до която и да е държава в ЕС, както и
неограничени телефонни повиквания и неограничен обем данни в
националната мрежа. Има месеци, в които той не изразходва всичките 50
минути, но като цяло е изчислил, че абонаментът е по-изгоден за него,
тъй като включва други услуги, които той използва интензивно. По тази
причина той може да продължи да ползва същата тарифа както преди. В
този случай не се прилага пределна цена.
Има ли изключения от тези пределни цени?
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При изключителни обстоятелства националните регулаторни органи за
електронни съобщения могат да предоставят на даден оператор
дерогация от регулирането на цените. Тази дерогация се предоставя по
изключение и засяга оператори, специализирани в международни
телефонни повиквания или имащи много нисък марж на печалба върху
националните цени.
Националният регулатор, отговарящ за далекосъобщенията, следва да
има списък с доставчици, на които може да бъде предоставено
изключението.
Какви са ползите за европейците от цялостната реформа на
далекосъобщенията в ЕС?
Пределните цени за телефонни повиквания в рамките на ЕС са част от
преработените правила в областта на далекосъобщенията в ЕС, чиято
цел е засилването на координацията на електронните съобщения и
укрепването на ролята на Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Новите правила за далекосъобщенията:
- засилват внедряването на 5G мрежи, като гарантират наличност на
радиочестотен спектър за 5G в ЕС до края на 2020 г. и осигуряват за
операторите предвидимост за най-малко 20 години чрез лицензиране на
радиочестотния спектър; включително на базата на по-добра
координация на планираното разпределение на радиочестотния спектър;

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

- улесняват разгръщането на нови стационарни мрежи с много голям
капацитет:
с ясни правила за съвместни инвестиции и насърчаване на споделянето
на риска;
чрез насърчаване на устойчивата конкуренция, особено по отношение на
кабелните системи, кабелните канали и кабелите в сгради;
чрез създаване на специфичен регулаторен режим за оператори,
работещи само на едро (оператори, които продават услугите си
единствено на пазара на едро и нямат оферти за услуги на дребно);
- носят ползи на потребителите и защитават интересите им, независимо
от това дали крайните ползватели комуникират чрез традиционни
(телефонни повиквания, SMS) или уеб базирани услуги (Skype, WhatsApp
и др.), като:
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гарантират, че всички граждани имат достъп до съобщителни услуги на
приемливи цени, включително повсеместен достъп до интернет, за услуги
като електронно управление, онлайн банкиране или видео разговори;
гарантират, че международните телефонни повиквания в рамките на ЕС
няма да струват повече от 19 цента за минута а новите правила няма да
попречат на конкуренцията, иновациите и инвестициите;
предоставят равностоен достъп до съобщения за крайни ползватели с
увреждания;
способстват за по-голяма прозрачност на тарифите и сравнимост на
договорните оферти;
гарантират по-добра сигурност срещу хакерски атаки, зловреден софтуер
и др.;

защитават по-добре интересите на потребителите, абониращи се за
пакетни услуги;
улесняват смяната на доставчика на услуги и запазването на телефонния
номер, включително чрез правила за обезщетение, ако процедурата не
приключи успешно или отнеме твърде дълго време;

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ

увеличават защитата на гражданите в извънредни ситуации,
включително
чрез
извличане
на
по-точна
информация
за
местоположението на обаждащото се лице при извънредни ситуации,
разширяване на възможностите за спешна комуникация с текстови
съобщения и видео разговори и създаване на система за предаване на
публични предупреждения по мобилните телефонни.

ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ: ЕС
ОБЯВЯВА РЕКОРДНО ХУМАНИТАРНО
ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2019 Г. И СТАРТИРА
КАМПАНИЯТА #RAISEYOURPENCIL
Брюксел, 14 май 2019 r.
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Европейската комисия обяви днес, че за 2019 г. са предвидени
безпрецедентните 164 милиона евро за проекти в областта на
образованието при извънредни ситуации. Комисията, заедно с
международни и белгийски знаменитости и около 400 студенти, стартира
кампания в социалните медии за повишаване на осведомеността и
солидарността сред младите европейци.
Христос Стилианидис, комисар по въпросите на хуманитарната помощ и
управлението при кризи, заяви: „Образованието при извънредни ситуации
е абсолютен приоритет за Европейския съюз. От 2015 г. досега размерът
на нашата подкрепа нарасна от 1 % от европейския бюджет за
хуманитарна помощ през 2015 г. на 10 % през 2019 г. Европейският съюз
дава водещ пример. Той е световен лидер в областта на образованието
при извънредни ситуации. Помагайки на всяко дете да получи достъп до
училище навсякъде и по всяко време, допринасяме по конкретен начин за
мира. Образованието е основата за всичко останало. То е щит срещу
насилието, сексуалната експлоатация или радикализацията, особено при
хуманитарни кризи. То дава на децата усещане за сигурност и им
предоставя възможности за по-добро бъдеще.“

Откакто Европейският съюз увеличи подкрепата за децата, засегнати от
хуманитарни кризи, в периода 2015 — 2018 г. благодарение на
финансирането от ЕС над 6,5 милиона момичета, момчета и учители в 55
държави, засегнати от кризи, са се възползвали от по-добър достъп до
качествено образование и обучение.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на

Събитието # School4All
Новото финансиране бе обявено днес от члена на Европейската комисия
Христос Стилианидис на организираната в Брюксел проява на високо
равнище # School4All, посветена на образованието при извънредни
ситуации. Събитието събра над 400 гимназисти, учители, политици и
лица, работещи в областта на хуманитарната помощ, като в него взеха
участие също и лауреатът на Нобеловата награда за мир Денис Муквеге
и белгийските певци Аксел Ред и Тиф Бароу.

www.europeinfocentre.bg
Кампанията #RaiseYourPencil
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Днес бе поставено началото на кампанията #RaiseYourPencil, която има
за цел да повиши осведомеността на младите европейци относно
необходимостта от гарантиране на достъп до образование за всички
момичета и момчета по света, които са жертви на криза. Кампанията е
насочена към насърчаване на младите европейци да изразят
солидарност със своите връстници по света, които не могат да ходят на
училище поради извънредни ситуации. Тя ще продължи до септември
2019 г. и ще обхване както завършването на учебната година от учащите
младежи в европейските страни, така и завръщането им след лятната
ваканция. Използвайки молива — универсален символ на училището и
ученето, Комисията насърчава всички да „вдигнат моливи“
(#RaiseYourPencil) в социалните медии, за да популяризират
инициативата #School4All.

Контекст
Понастоящем близо 75 милиона деца по света имат ограничен достъп до
училище или въобще нямат такъв достъп поради конфликти или
природни бедствия. При все това образованието е не само основно
човешко право, но и основна необходимост за децата при извънредни

ситуации. То е необходимо средство за закрила и източник на
толерантност и надежда за децата, предлагащ им възможност да
реализират мечтите си и да изградят собственото си бъдеще.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

През последните години ЕС постоянно увеличава финансирането в
областта на образованието при извънредни ситуации. След като през
2015 г. комисар Стилианидис обяви образованието при извънредни
ситуации за приоритетна област, делът на бюджета за хуманитарна
помощ на Европейската комисия, изразходван за образование при
извънредни ситуации, се увеличи от 1 % през 2015 г. на 10 % през 2019 г.
Докато през 2015 г. Комисията предоставяше близо 13 милиона евро за
образование при извънредни ситуации, до края на 2018 г. тази помощ
нарасна на общо 290 милиона евро.
По този начин ЕС се превърна в световен лидер в областта на
образованието при извънредни ситуации. Финансирането от страна на
Комисията се осъществява чрез нейните партньори по изпълнението в
сферата на хуманитарната помощ, и по-специално НПО, агенции на ООН
и международни организации, изпълняващи хуманитарни проекти.

За повече информация
Кампания #RaiseYourPencil
Образование при извънредни обстоятелства
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ
НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Прекрасен концерт с европейска музика изнесе Калоян Паунов,
понастоящем студент в Консерваторията, бивш възпитаник на младежки
клуб Приятели на ООН, с когото ЕИЦ Европа Директно – Велико Търново
работи от години. Младият бъдещ диригент изпълни пространството при
паметника на Асеневци във Велико Търново, където повече от час звуча
европейска музика.
Концертът бе посветен на предстоящите евроизбори и целеше да насочи
вниманието на младите хора към важността на правото на избор.
"Вятърът на промяната" буквално и символично звуча във ветровитата
събота, но зареди всички присъстващи с много романтика и стремеж към
щастие.

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg
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Не пропускайте да посетите и сайта на инициативата Този път ще
гласувам : https://www.thistimeimvoting.bg/

ДЕН НА ЕВРОПА – 9 МАЙ 2019Г.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ЮНИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg

16

За поредна година Община Велико Търново и Европейски
информационен център „Европа директно” отбелязаха с грандиозни
градски тържества Денят на Европа – 9 май. С парад на знамената на
страните-членки на Европейския съюз започна отбелязването на Деня на
Европа във Велико Търново. Европейски детски празник в Парк „Марно
поле“ зарадва най-малките. Европейска инициатива „Нощ на
литературата“ се проведе в клуб „Мелон“, клуб „7“ и на открита сцена „Арт
лято“ до ХГ „Борис Денев“.

