ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Генерална дирекция „Комуникации“
Представителство

София,

2018 г.

ПИСМО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В „ЕКИП ЕВРОПА“

Европейският съюз (наричан по-нататък „Съюзът“), представляван от
Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“), представлявана от своя
страна за целите на подписването на настоящото писмо за споразумение от
Огнян ЗЛАТЕВ, ръководител на Представителството на Европейската комисия в
България, от една страна,
и
………………, член на "Екип Европа", от друга страна,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕАМБЮЛ
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:
а) „Екип Европа“ е местна комуникационна мрежа на представителствата на
Европейската комисия, чиито членове действат като професионални конферентни
лектори, модератори и водещи на мероприятия и експерти в областта на
комуникациите.
Екипът има три формата: младежки Екип Европа, който се състои от активни
младежи; традиционен Екип Европа, който се състои от доказали се
професионалисти с опит по европейските въпроси и блогъри, които пишат и
дискутират онлайн по европейски теми.
б) Членството в „Екип Европа“ включва набор от права и задължения съгласно
обобщението по-долу.
в) Страните подписват настоящото писмо за споразумение за членство в
младежкия „Екип Европа”, както следва.
Европейска комисия, Представителство, ул. Г.С.Раковски 124, 1000 София, България, п.к. 668
Телефон: +359 2 933 52 52
http://ec.europa.eu/bulgaria
ел. адрес: Comm-Rep-Sof-Networks@ec.europa.eu

1.

ЗАДАЧИ

Основната цел на „Екип Европа“ е да съдейства на представителствата на
Европейската комисия при комуникирането на въпросите, свързани с Европейския
Съюз, чрез предлагане на индивидуални комуникационни услуги на доставчици на
информация и организатори на събития. Спектърът на дейностите на членовете на
Екипа е обширен и разнообразен; към тях могат да се обръщат за презентации,
дискусионни форуми или открити тематични дискусии.
„Екип Европа“ допълва дейностите на информационните центрове „Europe
Direct“ и европейските документационни центрове и си сътрудничи с тези мрежи,
когато това е възможно и полезно.
„Екип Европа“ играе основна роля за изслушването на гражданите и
комуникацията с тях и е в състояние да докладва на европейските институции.
Представителството и/или централните служби на Комисията могат да се обръщат
към членовете на „Екип Европа“ за обратна информация относно интересите на
гражданите и за сведения относно техните реакции към политиките на
Европейския съюз.
Въпреки че членовете на „Екип Европа“ работят в тясно сътрудничество с
Представителството, те са независими и не се изказват от името на Комисията. При
все това те следва винаги да се стремят да предават позициите на Комисията
максимално точно и да комуникират по неутрален, фактологически коректен и
неедностранчив начин. Когато действат като членове на „Екип Европа“, те следва
да го обявят и да обяснят накратко на аудиторията какво представлява „Екип
Европа“.
Членовете на Екипа нямат право да популяризират своята професионална дейност
или частни интереси чрез „Екип Европа“.

2.

СТЕПЕН НА АКТИВНОСТ

В началото на всяка календарна година членовете на „Екип Европа“ трябва да
попълнят и предадат годишен доклад за дейността си през предходната година.
Докладва се онлайн чрез вътрешната мрежа на „Europe Direct“, като това е
предпоставка за годишното подновяване на членството.
Своевременното предаване на въпросниците позволява на генерална дирекция
„Комуникации“ да следи дейността на „Екип Европа“, а на Представителството —
да преценява колко активни са членовете му. Членството в „Екип
Европа“ предполага наличието на достатъчна степен на активност в контекста на
работата на Екипа.
От членовете на младежкия екип Европа се очаква да организират участието си в
европейската инициатива "Отново на училище" и да участват в още 4
допълнителни събития на Европейската комисия в България. Когато това е
възможно, от тях се очаква да участват в събития на информационните центрове
„Европа Директно" (Europe Direct) и на Бюрото на Европейския парламент за
България. Очаква се да бъдат активни в разпространяването на информация за
Европейския съюз, включително чрез социалните медии и своите фен страници във
Facebook, Instagram и LinkedIn.
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Членовете на Екипа, които не са активни съгласно изискванията, могат да бъдат
изключени от него по преценка на Представителството.
От членовете на Екипа се очаква да контактуват в разумни граници с
Представителството и да го информират за промени на техните координати за
връзка.

3.

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА

Членовете на Екипа могат да очакват да получат стандартно еднократно плащане
за компенсиране на пътни разходи и/или разходи за настаняване, направени във
връзка с участието им в обучение на „Екип Европа“, организирано от
Представителството, или в дейност — част от комуникационен проект на
Представителството. За всички тези дейности е необходимо предварително
разрешение от Представителството. Плащането може да се извършва само при
представяне на доказателство за участие в съответното обучение или дейност.
Европейската комисия не е в състояние да прави никакви директни плащания на
членове на Екипа, нито да поема отговорност за възстановяване на суми или
плащания на членовете на Екипа в контекста на тяхното участие в мероприятие,
организирано от трета страна.

4.

УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

В зависимост от наличния бюджет членовете на „Екип Европа“ получават
безплатни услуги за подпомагане от представителствата на Комисията и от
централните служби на генерална дирекция „Комуникации“, включително
координационни срещи, онлайн платформа за комуникации, семинари за обучение
и комуникационни инструменти. Тези ресурси следва да се използват
изключително и само в контекста на дейностите, свързани с „Екип Европа“.
Основните работни езици, използвани за предоставяните на централно равнище
услуги, са английски, френски и немски. Умението да се общува на един от тези
езици е задължително и значително улеснява контактите на членовете на Екипа и
техния достъп до предоставената информация. Достъпът до интернет е
предварително условие за членство.

5.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Членството в „Екип Европа“, както е установено с настоящото писмо, е за срок от
една календарна година и изтича на 21.12.2019г.
След този срок Представителството ще вземе решение за подновяването на
настоящото членство въз основа на оценка на дейностите на члена на Екипа и в
зависимост от собствените си потребности от конкретния вид експертен опит.
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Всяка от страните може да прекрати доброволно и по всяко време настоящото
членство в „Екип Европа“; всяко такова прекратяване освобождава двете страни от
всички права и задължения, установени по силата на настоящото писмо.

ПОДПИСИ
Член на „Екип Европа“

За Комисията:

………………….

Огнян Златев
Ръководител Представителство

................................................................

................................................................

[подпис]

[подпис]

Съставено в София, дата:

Съставено в София, дата
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