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бул. Примoрски 135, Варна 9002 • тел. 0878 624106 • eudirectvarna@vcci.bg • www.vcci.bg/eudirect 

Скъпи приятели, 

Имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия център 

напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguag

e=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са полезни за 

вас! Предварително ви благодарим за отделеното време! 
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Акценти в броя: 

 

I. Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

• 2015 - Европейска година за развитие 

• Латвия пое ролята на ротационен председател на Съвета на ЕС 

• По-малко бюрокрация в Европа! 

• Енергийната сигурност и преносните мрежи в България – приоритет за 

Комисията 

• Парламентът гласува за правото на отказ от ГМО 

• Българските лауреати на Гражданската награда на ЕП за 2014 г. 

• Конкурс за автори на вестник „Поколение Европа” 

• Фотоконкурс „Какво означава науката за вас?” 

• Онлайн обучение по европейски въпроси 

• Конкурс за снимка под наслов „Млади за развитие – Европа 2020!” 

II. EDIC в действие! 

•   Осъществяване на видеовръзка с библиотеката на град Николаев, 

Украйна благодарение на ЕДИЦ – Варна 
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 2015 - Европейска година за развитие 

 
С началото на новата година стартира 

Европейска година на развитието. Това, 

което я прави специална е, че ще бъде 

първата Европейска година досега, 

посветена на външната дейност на 

Европейския съюз и ролята на Европа в 

света. Всички институции и 

организации, които ще работят в 

областта на развитието, ще докажат 

отношението и загрижеността на Европа 

към проблеми, свързани с бедността по 

света, устойчиво развитие, иновации, 

грижа за климата и създаване на 

качествени работни места и бизнес и др. 

2015 г. също така е годината, през 

която е планирано да бъдат постигнати 

Целите на хилядолетието за развитие. 

Договореност за тях на световно 

равнище бе постигната през 2000 г.  

Над 80 % от гражданите на ЕС 

намират помощта за развитие важна, а 

60 % смятат, че трябва да 

предоставяме повече 

помощ, според 

проучване на 

Евробарометър от 2013 г. 

Също така две трети 

вярват, че борбата с 

бедността в развиващите 

се страни трябва да бъде 

един от основните 

приоритети на Съюза. 

Същевременно обаче 

50 % не знаят нищо за 

това къде отива помощта 

на Европейския съюз. 

Затова през 2015 г. ще бъдат 

положени усилия в тази посока: на 

европейските граждани ще бъде 

обяснявано как функционира помощта 

на ЕС за развитие, за да стане ясно, че тя 

наистина има реално и трайно значение.  

Инициативите по време на 

Европейската година на развитието ще 

бъдат разделени тематично за всеки 

месец. Темата на януари е „Европа в 

света”, февруари – „Образование”, март 

„Жени и момичета”, април – „Здраве”, 

май – „Мир и сигурност”, юни – 

„Устойчив зелен растеж, качествени 

работни места и бизнес”, юли – „Децата 

и младежта”, август – „Хуманитарна 

помощ”, септември – „Демография и 

миграция”, октомври – „Сигурност на 

храните”, ноември – „Устойчиво 

развитие и грижа за климата”, декември 

– „Човешки права и управление”. 

Все повече хора осъзнават, че 

изходната точка на развитието се крие в 

собствените им страни и в собствения 

им живот, със 

справедлива търговия, 

опазване на околната 

среда, участие в 

политическите процеси. 

Ключът към успеха 

на тематичната година, 

протичаща под наслов 

„Нашият свят, нашето 

достойнство, нашето 

бъдеще”, се крие в 

ангажирането и 

привличането за 

участие на европейските 

граждани и организациите на 

гражданското общество и техните 

партньори в цял свят в развитието и 

политическия диалог. 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Латвия пое ролята на ротационен председател на 

Съвета на ЕС 
 

 
 

На 1 януари 2015 г. Латвия за пръв 

път пое ролята на ротационен 

председател на Съвета на ЕС, като през 

следващите шест месеца представители 

на страната ще водят и координират 

работата на правителствата на ЕС. При 

визита в Рига през декември 2014 г. 

председателят на ЕП Мартин Шулц 

изрази високите си очаквания за 

започващото председателство: "Опитът 

ми показва, че малките страни работят 

усилено за успеха на реформите".  

Основните посоки в работната програма 

до края на юни са свързани с 

европейския енергиен съюз, развитието 

на цифровата икономика и приемането 

на допълнителни решения за 

осъществяването на инвестиционния 

план на председателя на ЕК Жан-Клод 

Юнкер. 

Целите на новото председателство са: 

- повишаване на заетостта, и по-

специално намаляване на младежката 

безработица; 

- насърчаване на още повече 

интеграция и политическо единство в 

ЕС; 

- насърчаване на държавите-членки 

да се възползват максимално от 

възможностите на цифровите 

технологии; 

- засилване на подкрепата за 

индустрията, и по-специално за малките 

и средните предприятия (МСП). 

Латвийското председателство 

проявява особен интерес към 

информационното общество — област, в 

която Латвия е постигнала напредък и в 

много отношения е по-напред от други 

страни в Европа. Една от целите на 

председателството е да се обмисли как 

ЕС може да повиши растежа и 

конкурентоспособността, като се 

възползва максимално от възможностите 

на цифровите технологии. 

Част от програмата по социалните 

въпроси и заетостта на латвийското 

председателство е да насърчи 

разработването и използването на 

интерактивни онлайн инструменти и 

социални медии за разпространение на 

послания в областта на безопасността и 

здравето при работа (БЗР) сред крайните 

потребители, както и да насърчи 

включването на БЗР като тема в 

образователните програми на 

училищата. Латвия ще бъде също 

домакин на церемонията по връчването 

на наградите за добра практика 

„Здравословни работни места“, 

присъждани от Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа. 
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По-малко бюрокрация в Европа! 
 

Благодарение на нови правила, 

влезли в сила от 10 януари, 

предприятията и потребителите ще 

могат да решават трансграничните си 

правни спорове по-лесно. По 

предварителни 

изчисления, това ще 

доведе до годишни 

икономии в ЕС в 

размер до 48 милиона 

евро. Правилата 

премахват скъпата и 

времеемка процедура, 

която понастоящем се 

прилага 10 000 пъти 

годишно, за да бъдат 

признати съдебните решения по 

граждански и търговски дела в други 

държави от ЕС. 

Такива трансгранични съдебни 

решения ще се изпълняват автоматично 

в целия ЕС. Освен това потребителите 

ще бъдат по-добре защитени, когато 

купуват от търговци извън ЕС, а за 

предприятията ще има по-голяма правна 

сигурност, когато осъществяват 

дейността си на територията на ЕС. С 

новите мерки ЕС изпълнява обещанието 

си да намали бюрокрацията и да укрепи 

единния пазар, за да се насърчи 

устойчивият икономически растеж.  

По същество, практическите 

облекчения са следните: 

- Изпълняемо съдебно решение по 

граждански и търговски дела в една 

държава членка ще бъде автоматично 

изпълняемо в целия ЕС. С правилата се 

премахва тромавата междинна 

процедура — производството по 

„екзекватура“. Тази процедура 

обикновено струва между 2 000 EUR и 3 

000 EUR в зависимост от държавата 

членка, но може да достигне 12 700 

EUR, ако се включат разноските за 

адвокатски възнаграждения, превод и 

съдебните разноски. По почти 95 % от 

делата тази процедура е чиста 

формалност. От момента на 

постановяването на съдебно решение в 

някоя държава членка, кредиторът ще 

може да го изпълни във всяка друга 

държава членка, което 

означава, че 

предприятията и 

гражданите ще могат да 

събират вземанията си 

по-бързо, по-лесно и 

безплатно. При 

изключителни 

обстоятелства все още 

ще е възможно 

съдилищата да спират 

изпълнението на съдебното решение, 

например ако съдът в другата държава 

членка е нарушил правото на справедлив 

съдебен процес. 

- Потребителите и работниците ще 

бъдат по-добре защитени в правни 

спорове с участието на държави извън 

ЕС. Понастоящем потребителите често 

не могат да упражнят правата си, когато 

купуват стоки от търговци, намиращи се 

в държава извън ЕС, които обаче 

продават стоките си в държава — членка 

на ЕС. С новите правила в целия ЕС по 

такъв спор потребителят ще има достъп 

до съдилищата в държавата, в която 

пребивава, като няма да е необходимо да 

сезира съдилищата на държавата извън 

ЕС. Новите правила също така ще дадат 

възможност на работниците в ЕС да 

започват съдебни производства срещу 

работодателите си, които се намират в 

държава извън ЕС, в съдилищата на 

държавата членка, където обичайно 

работят. 

- Правната сигурност за 

споразуменията за избор на съд между 

предприятията ще нарасне. В миналото 

споразуменията за избор на съд можеха 

да бъдат заобикаляни чрез отнасянето на 

спора до съда на друга държава — 
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членка на ЕС (а не до избрания съд), с 

цел забавяне на решаването на спора. От 

утре новите правила слагат край на 

такива злоупотреби, като осигуряват на 

избрания съд предимство в случай на 

паралелни производства. 

 

Източник: Европейска комисия - 

Съобщение за пресата

Енергийната сигурност и преносните мрежи в 

България – приоритет за Комисията 
 

 
 

На 12 януари в Брюксел се проведе 

среща между заместник-председателя на 

ЕК Марош Шефчович, отговарящ за 

Енергийния съюз, и еврокомисарят 

Мигел Ариас Канете, отговарящ за 

мерките по климата и енергетиката, от 

една страна, и министър-председателя на 

Република България Бойко Борисов и 

вицепремиера Томислав Дончев, от 

друга. Целта на разговора беше да се 

обсъдят енергийните предизвикателства, 

пред които в момента е изправена 

България, приоритетите за развитие на 

газовата инфраструктура в Централна и 

Югоизточна Европа и потенциалното им 

въздействие върху сигурността на 

енергийните доставки в Европейския 

съюз. 

В тази връзка България потвърди 

ангажимента си към идеята за 

изграждане на Енергиен съюз, чиято цел 

е да се стимулира непрекъснатият 

напредък към конкурентоспособна, 

сигурна, възобновяема и устойчива 

енергия за всички. Енергийният съюз, 

който ще реформира и реорганизира 

енергийната политика на Европа, е един 

от политическите приоритети на 

Комисията на Юнкер.  

По време на срещата имаше съгласие 

относно необходимостта да се задълбочи 

интеграцията на региона и да се осигури 

за целия регион, и по-специално на 

България, възможността за реална 

диверсификация на доставките на газ. 

Това изисква да се действа конкретно и 

бързо, а също така да се преразгледат и 

тласнат напред рентабилните 

регионални решения, базирани на 

регионално сътрудничество и 

солидарност. В тази връзка ще бъде 

създадена Работна група на високо 

равнище, която ще отговаря за 

напредъка по най-важните проекти за 

трансгранична диверсификация в 

региона. Двете страни в разговора се 

съгласиха групата да започне своята 

работа незабавно. Заместник-

председателят припомни, че 

Европейската комисия иска да оцени как 

с помощта на съществуващия механизъм 

за финансова подкрепа (TEN-E, 

Механизъм за свързване на Европа, 

Европейски фонд за стратегически 
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инвестиции) може евентуално да се 

осигури финансирането и бързото 

осъществяване на проектите. 

И двете страни стигнаха до 

заключението, че са необходими 

конкретни действия в краткосрочен 

план, за да се справят успешно с 

предизвикателството за сигурността на 

доставките в региона и по-специално в 

България.  

 

 

Парламентът гласува за правото на отказ от ГМО 

 
Парламентът прие ново 

законодателство, което ще влезе в сила 

тази пролет, позволяващо на 

европейските държави да ограничат или 

забранят изцяло отглеждането на генно-

модифицирани култури (ГМО) на тяхна 

територия, без значение дали това е 

позволено на европейско ниво.  

Новите правила ще позволят на 

държавите да забранят ГМО на база на 

провежданата от тях екологична 

политика, с аргументи различни от тези 

на научната оценка на риска на 

Европейския орган по безопасност на 

храните (EFSA). 

Страните членки ще могат да 

забраняват ГМО културите и на база на 

други основания като териториално-

селищно устройство и социално-

икономическо въздействие, избягване на 

нежелано присъствие на ГМО в други 

земеделски продукти и стопанства. 

Забраните биха могли да включват и 

групи от ГМО, дефинирани по култура 

или характерен признак. 

Преди такива мерки да бъдат приети 

от някоя държава, законодателството 

предвижда процедура, позволяваща на 

ГМО компаниите да дадат съгласие за 

подобни ограничения на разрешителните 

си за продажба. Ако такова съгласие не 

бъде постигнато, страните биха могли да 

наложат забраната едностранно.  
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Българските лауреати на Гражданската награда на 

ЕП за 2014 г. 

 

 
 

На 23 януари на официална 

церемония в Народното събрание беше 

връчена Гражданската награда на 

Европейския парламент за 2014 г. на 

лауреатите от България – младите 

доброволци от СУПЦ „Анастасия д-р 

Железкова“ (Варна) и журналиста Христо 

Христов. Събитието бе организирано от 

Информационното бюро на Европейския 

парламент в България в партньорство с 

Народното събрание. Лауреатите бяха 

приветствани с овации от депутатите в 

НС в пленарната зала, след което 

председателят на Народното събрание 

Цецка Цачева се срещна лично с тях. 

По време на церемонията г-жа Цачева 

отправи своето приветсвтие към 

лауреатите и изрази уважението си към 

тези, които са успели в един конкурентен 

дух заедно с всички други номинирани от 

европейските държави, да бъдат 

отличени с Гражданската награда на 

Европейския парламент. 

Д-р Андрей Ковачев (ЕНП) връчи 

почетния медал на Христо Христов, 

обяснявайки мотивити си да го 

номинира: „Христо Христов с дейността 

си на разследващ журналист отстоява от 

десетилетия свободата на словото, 

съвестта и свободата на информираност и 

изразяване на мнение, дори когато 

изразената гражданска позиция е 

неприемлива за част от обществото“. 

Момчил Неков (С&Д), който 

номинира доброволците от СУПЦ Варна, 

им връчи почетния медал и поздрави 

младежите за проявената от тях 

самоотверженост и съпричастност към 

пострадалите при наводненията. 

Взаимопомощта и доброволчеството са 

израз на активен ангажимент и участие в 

обществения живот, като същевременно 

спомагат за социалното приобщаване; 

„неслучайно през 2014 г. в България има 

около 80 хиляди доброволци”, допълни 

Неков. 
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Конкурс за автори на вестник „Поколение Европа” 

 

 
За четвърта поредна година 

Информационното бюро на Европейския 

парламент в България ще издаде вестник 

"Поколение Европа" по случай Деня на 

Европа — 9 май, който ще бъде изцяло 

съставен от студенти. Крайният срок за 

участие в конкурса за подбор на 

бъдещите автори е 19 февруари. 

За да участват в конкурса, 

кандидатите трябва да са студенти и да 

изпратят кратко есе на имейл адрес 

epsofia@europarl.europa.eu на една от 

следните две теми: 

- Европейският съюз и помощта за 

развиващите се държави: инвестиция 

в нашето бъдеще? 

- Как ЕС влияе на моето 

ежедневие? 

Материалите трябва да бъдат 

авторски, на български език и да не 

надвишават 400 думи. 

Избраните студенти, които ще 

участват в списването на вестника, ще 

посетят Европейския парламент в 

Брюксел или Страсбург през месец март 

2015 г., за да се запознаят с институцията 

и да подготвят своите материали. 

Разходите по пътуването и престоя се 

поемат от Информационното бюро на ЕП 

в България. Авторите няма да получат 

заплащане за своите материали. 

Вестникът ще се разпространява 

безплатно на събитията, организирани от 

Информационното бюро на ЕП в 

България за отбелязване на 9 май 2015 г. 

За участие в конкурса се допускат 

студенти, обучаващи се в колежи и 

университети на територията на България 

и Европейския съюз, независимо дали в 

бакалавърска, магистърска или 

докторантска степен, редовна или 

задочна форма. Всеки кандидат трябва 

изрично да упомене своя университет, 

специалност и курс. 

Победители в конкурси на 

Информационното бюро на ЕП в 

България от предишните години не се 

допускат за участие. 

Резултатите от конкурса ще бъдат 

обявени в края на февруари 2015 г. 

 

Източник: ЕП

 

Фотоконкурс „Какво означава науката за вас?” 
 

Ако сте на възраст между 13 и 18 

години, фотоконкурсът „Какво означава 

науката за вас?“ на ЕК е точно за вас! 

Всеки месец в периода от 15 януари 

до 15 май 2015 г. екипи от по трима 

младежи, могат да изпращат свои снимки 

на уебсайта "Науката: точно за 

момичета!", чрез които да покажат какво 

означава науката за тях. Всеки месец, въз 

основа на онлайн гласуване, ще бъдат 

обявявани три екипа победители. 

Дванадесетте победители за всеки месец 

от януари до май 2015 г. след това ще 

бъдат представени на жури, което ще 

определи крайните три екипа победители 

в конкурса. 

Екипът, който спечели първа награда, 

ще бъде награден с пътуване до Милано, 

за да присъства на Конкурса за млади 
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учени на Европейския съюз (EUCYS) 

през септември 2015 г.  

Повече за условията за участие 

можете да прочетете на: 

 

http://science-girl-

thing.eu/files/contest/terms_and_conditions_

bg.pdf 

 

 

 
Picture: Andrey Kiselev – Fotolia 
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Осъществяване на видеовръзка с библиотеката на 

град Николаев, Украйна благодарение на ЕДИЦ – 

Варна 

 
На 17.01. в офиса на ЕДИЦ – Варна 

се проведе видео връзка с регионалната 

библиотека на град Николаев, Одеса. От 

украинска страна участва директорът на 

библиотеката, чиято майка е етническа 

българка и още 50 граждани с бългрски 

произход. Предварително бяха 

набелязани въпросите в процеса на 

тестване на връзката няколко пъти преди 

самата среща. Те се интересуваха от 

възможността да получат българско 

гражданство, да учат в български учебни 

заведения и да работят в България. За да 

отговорят на поставените въпроси бяхме 

поканили Директора на Бюрото по 

труда, адвокат, представители на 

туризма и образованието. Срещата 

продължи 2 часа и беше отговорено на 

всички поставени въпроси.  

 
 

 

 

 

      
 

 
 

 

EDIC в действие! 
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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 

Можете да ни посетите всеки делничен ден на бул. “Приморски” 135, Варна или да 

ни намерите на телефон 0878 62 41 06. 

e-mail: eudirectvarna@vcci.bg 

web site: http://www.vcci.bg/eudirect/ 

 

Ако искате да научавате европейски новини и интересни събития от Европа всеки 

ден, намерете ни във Facebook и Twitter: 

www.facebook.com/EuropeDirectVarna 

www.twitter.com/EUDirectVarna 


