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Нашите събития 

 
В подкрепа на християнските традиции и ценности 

 
Председателят на ВТИК Иван Табаков и 

представители на Европа Директно Варна 
присъстваха на военен ритуал “Водосвет и 
благославяне на частите и техните бойни 
знамена” с участието на представителни 
части от Варненския гарнизон, проведен 
традиционно на Йордановден. Ритуалът се 
проведе след Богоявленската литургия, 
отслужена в Катедралата от варненския 
Великопреславски митрополит Йоан. 
Последва празнично шествие до паметника 
на Христо Ботев, където с военен ритуал 
бяха положени венци и цветя по случай 166 
години от рождението му. 

Събитието е от важно значение за нас, 
тъй като съществува дълбока духовна 
връзка между етическите принципи на 
свободата, справедливостта и 
солидарността, които изграждат основите на 
християнската социална етика, но също 
така, това са формални ценности, 
формиращи в най-голяма степен 
структурата и принципите на модерното 
гражданско общество и политическата 
система на ЕС. В България има много 
празници и традиции, които толерират и 
възпитават именно в духа на тези ценности. 

 

            
 

 

Новини от Европа 

 
Какво влиза в сила от началото на годината? 

 
Ограниченията за българи на всички 

трудови пазари в рамките на ЕС считано от 
1 януари 2014 вече отпаднаха. След като 
през 2007 г. ни приеха в Съюза, на няколко 
пъти бяха облекчавани и елиминирани някои 
пречки за свободното движение на 
българите в други страни от ЕС. Въпреки 
това Великобритания затяга правилата си за 
кандидатстване за социални помощи от 
граждани на ЕС заради тревогите, че 
пазарът им ще бъде залят от българи и 
румънци след отпадането на ограниченията. 
Вече е в сила новата регулация за 

защита на авторските права в ЕС. Също 
така с цел намаление на разходите за 

защита на иновациите, от 1 януари влезе в 
сила законодателството, свързано с общия 
европейски патент. Така и малките и средни 
предприятия ще могат да защитят 
откритията си с патент в целия ЕС, без 
излишни разходи по документацията и такси 
за регистрация на разработката.  
В сферата на околната среда и здравето 

на хората, една от регулациите забранява 
продажбата на всички измервателни уреди, 
използващи живак. Това се прави с цел 
намаляването на токсичните метали, 
ползвани в ежедневието, които са риск за 
околната среда, хората и животните.  
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От 13 юни ще влязат в сила промените в 
Директивата за правата на потребителите. 
Те касаят основно сключването на 
договорите от разстояние и някои аспекти 
при търговията със стоки в рамките на 
общността. 
През юли месец се предвижда ново 

намаление на цените на роуминга. Идеята е 
да се премахнат разликите в 
ценообразуването на разговорите между 
отделните страни в общността. 

В края на годината (от 13 декември) на 
етикетите на храните задължително ще се 
добавят повече подробности за енергийните 
стойности, съдържание на алергени (млечни 
продукти или ядки) и други съставки, като 
датата на замразяване или първото 
замразяване на продуктите. 
Не можем да не споменем и най-важното 

събитие за годината – изборите за 
Европейски парламент на 25 май. 

 
 

 
 

Снимка: REUTERS 
 

 
 
 

Кои са тазгодишните столици на културата? 
 
Традицията за обявяване на европейска 

столица на културата започва през 1985 г. с 
Атина, като оттогава повече от 40 града са 
получили званието. От 2011 г. насам за 
столици на културата се обявяват по два 
града годишно от различни страни-членки. 
Съчетавайки история и модерност, 

тазгодишните европейски столици на 
културата станаха градове от Северна 
Европа. Столицата на Латвия – Рига и 
университетският център Умео ще имат 
възможността да покажат културната си 
идентичност и разнообразие. 
Рига е най-големият град в балтийските 

страни и изпълнява важни културни, 
промишлени, търговски и финансови 
функции в региона. Латвийската столица е с 
над 800 години история, като всеки един век 

е оставил отпечатък върху архитектурата. 
През 2014 г. Рига ще стане домакин на най-
големия конкурс за хорово пеене в света – 
Световните игри за хорова музика. В града 
се провеждат много културни събития за 
младите хора, а фестивали като Нощта на 
музеите и Бели нощи са особено популярни. 
Умео е първият шведски град, който 

получава признанието за европейска 
столица на културата след Стокхолм през 
1998 година. Разположен на 600 километра 
на север от Стокхолм, градът се слави с 
репутацията на научен център благодарение 
на университета си с 34 000 студенти. 
Целта, която той си поставя през 2014 г., е 
да покаже истинското лице на Северна 
Швеция и да стимулира културния обмен в 
Европа.  
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Гръцко председателство на ЕС 

 
На 1 януари работа започна 6-месечно 

гръцко председателство на ЕС, чиито 
приоритети ще бъдат растеж, заетост и 
насърчаване на социалното сближаване. 
Гърция поема председателството на ЕС в 
особено натоварен период, когато трябва да 
се постигнат споразумения по широк кръг 
въпроси преди изтичането на мандата на 
сегашния Европейски парламент през април. 
Останалите цели включват подобряване 

на икономическото управление в еврозоната 
и приключване на преговорите за 
следващата фаза на банковия съюз. Тук 
основната цел е предотвратяване на 
повторение на неотдавнашната финансова 
криза. 
Гърция също така иска засилване на 

действията на ЕС срещу незаконната 

миграция и промени в стратегията на Съюза 
в областта на морското дело и 
законодателството относно защитата на 
данните. Друг въпрос в програмата е 
постигането на споразумение за 
използването на биогорива от първо 
поколение и шистов газ. 
Предвидено е по време на гръцкото 

председателство да се състои важна среща 
на върха с африкански държави, като ЕС се 
надява да бъде постигнат напредък за 
сключване на ново риболовно споразумение 
с Мароко. 
През юли 2014 г. Гърция ще „предаде“ 

председателството на Италия, която ще 
приветства с добре дошли новите членове 
на Парламента и Комисията.

 
 

         
                                                                                  Снимка: REUTERS 
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България е една от най-желаните дестинации за посещение 

през 2014 г. 

 
България е на осмо място сред десетте 

най-добри държави за посещение през 

2014 г. в класацията на британското 

туристическо издателство Rough Guides. 

Красивите и чисти плажове, 

минералната вода, ниските цени, 

културно-историческите обекти и 

гостоприемството на българите са 

нещата, които привличат вниманието на 

издателството и туристите. Страната ни 

е привлякла вниманието с невероятните 

си плажове, минералната вода, ниските 

цени, културно-историческите обекти и 

приятелски настроените хора. Посочват 

се и осем български неща, които 

туристите задължителни трябва да видят 

и опитат: на първо място храм-

паметникът "Александър Невски", 

следван от Рилския манастир, Старият 

град в Пловдив, природен парк Витоша, 

Копривщица, плажните барове по 

черноморието, киселото мляко и 

разнообразието от птици в резерватите. 

На останалите 7 места преди България 

са Етиопия, Мадагаскар, Бразилия, 

Турция, Грузия, Руанда и Япония, а след 

България са Македония и Филипините. 

Страната ни е сравнена само с Хърватия, 

но е препоръчана като нейна 

алтернатива, заради като по-евтина и не 

толкова пренаселена с туристи 

дестинация.

 

 

 
 

Възможности за вас 
 

Фотоконкурс на ЕП 
 

През следващите месеци имате 
възможността да участвате в конкурс и да 
станете един от двамата гостуващи 
фотографи, които ще бъдат поканени в 
Страсбург, за да направят фото репортаж от 
първото заседание на новоизбрания 
Европейски парламент. Различна тема ще 
бъде обявявана всеки месец, оставащ до 
изборите, като първата обявена вече тема е 

- "Емисии на автомобили и микробуси". 
Срокът за това е до края на деня на 29 
януари. 
Победителят през януари ще бъде 

обявен през първата седмица на февруари, 
а снимката ще бъде използвана като 
илюстрация на материал по темата. 
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Всеки месец редакторски съвет ще 
избира десетте най-добри изпратени снимки 
и една от тях ще бъде определяна за 
победител за месеца. Победителите за 
месеца ще се състезават за крайната 
награда на журито. В същото време десетте 
подбрани снимки ще бъдат показани в 
социалните мрежи и всеки ще може да 
гласува за своя фаворит. Най-харесваната 
снимка и нейният автор ще получат 

наградата на публиката. Така избраните 
двама фотографи ще бъдат поканени на 
първото заседание на ЕП след европейските 
избори през май. Там те ще имат 
възможност да направят свой фоторепортаж 
на събитието. 
За участие изпратете своята снимка и 

формуляр на следния електронен адрес: 
webcom-flickr@europarl.europa.eu. 

 
 

 
Снимка: ЕП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
 

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват 

задължително официалните становища на Европейските институции. 

Публикацията се разпространява безплатно. 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС: 00 800 6 7 8 9 10 11 


