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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

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

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за нашите онлайн 

права 

 Холандия пое председателството на Съвета на ЕС 

 ЕП иска понижаване на захарта в бебешките храни  

 Приеха анкетната комисия за вредните емисии от колите 

 Продължава кандидатстването за Европейската младежка 

награда "Карл Велики" 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна участва в благотворителна 

инициатива  
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Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за 

нашите онлайн права 

  

 
 
Както знаете, в ЕС съществува 

основен набор от права относно достъпа 

до онлайн мрежи и услуги и тяхното 

използване. Тези права са обяснени 

подробно в Кодекса на онлайн правата в 

ЕС, но искаме да ви запознаем по-

подробно със случаите, в които може да 

ви се наложи да използвате тези права: 

 премествате се и искате да 

имате интернет връзка в новото си 

жилище; 

 сблъсквате се с проблем, 

когато купувате нещо онлайн; 

 имате свързан с договор 

проблем с вашия интернет 

доставчик или онлайн услуга. 

 

Право на Интернет услуги 

навсякъде 
В ЕС имате право да получавате 

основни онлайн услуги с добро качество 

и на достъпна цена във вашата къща или 

апартамент. Това означава, че във 

вашата страна трябва да има поне един 

доставчик на подобни услуги. Съгласно 

законодателството на ЕС такъв 

доставчик се нарича „доставчик на 

универсална услуга". Ако сте 

потребител с увреждания, имате право 

на избор между доставчици и услуги, 

равностоен на този на повечето 

потребители. Възможно е също така да 

имате право на специални инструменти 

за достъпност, осигурявани от вашия 

доставчик на услуги – например 

софтуер за увеличаване или екранен 

четец, ако сте с увредено зрение. 

Вашите лични данни трябва да бъдат 

подходящо защитени. Имате право: 

 да бъдете информиран, 

ако лице или компания съхранява 

вашите лични данни (уебсайтове, 

бази данни, доставчици на услуги и 

т.н.); 

 да коригирате или 

изтриете вашите данни, ако са 

непълни или неточни; 

 да бъдете напълно 

информиран и да бъде поискано 

вашето съгласие, ако уебсайт иска да 

съхранява и получава информация 

от вашия компютър или да следи 

вашата дейност, когато сте онлайн; 

 на поверителна онлайн 

комуникация (например електронни 

писма); 

 да бъдете уведомен, ако 

вашите лични данни, съхранявани от 

доставчик на услуги, са загубени, 

откраднати или разкрити по друг 

начин и е вероятно това да има 

неблагоприятни последици за 

неприкосновеността на личния ви 

живот; 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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 да не ви изпращат 

нежелана реклама (спам). 

 

Пазаруване онлайн 
След 13 юни 2014 г., потребителите 

могат да се ползват от по-благоприятни 

правила за защита при покупка на 

продукт или услуга онлайн. Ето някои 

от тях: 

 получаване на основна 

информация преди сключването на 

договора, 

 премахване на 

неоснователни такси за плащане с 

кредитна карта (или по други 

начини), 

 доставка в договорения 

срок, 

 връщане на нежелани 

стоки, 

 плащане само за нещата, 

за които сте се договорили изрично. 

 какво трябва да знаете, 

преди да извършите покупка 

 когато купувате продукт 

или услуга в ЕС в магазин или по 

интернет, търговецът трябва да ви 

предостави някои ясни, точни и 

разбираеми основни сведения за 

продукта или услугата, преди да 

направите покупката. 

Преди да сключите договор с онлайн 

търговец или доставчик на услуги, 

трябва да бъде предоставена следната 

по-подробна информация: 

 основни характеристики 

на продукта или услугата; 

 име и физически адрес на 

търговеца; 

 електронен адрес и/или 

телефонен номер; 

 обща цена, включително 

всички допълнителни разходи, като 

например за доставка, или, ако не са 

известни предварително, поне 

информация за начина на 

изчисляване на цената; 

 информация за 

процедурите за плащане и доставка, 

и по-конкретно за ограниченията, 

свързани с доставките в определени 

страни; 

 информация за правото на 

отказ; 

 достъпни следпродажбени 

услуги; 

 период на 

продължителност на договора; 

 механизми за разрешаване 

на спорове; 

 номер в търговския 

регистър; 

 професионално звание и 

данни за ДДС (ако е приложимо); 

 професионална асоциация, 

в която доставчикът членува (ако е 

приложимо). 

 Тази предварителна информация е 

част от договора, освен ако с търговеца 

се договорите да промените условията, 

посочени например на неговия уебсайт. 

Договорите трябва да са написани на 

ясен и разбираем език и не могат да 

съдържат неравноправни клаузи. 

Потребителските ви права съгласно 

правилата на ЕС обикновено се 

прилагат и по отношение на покупки от 

онлайн търговци извън ЕС, работещи с 

потребители в ЕС. Имайте предвид 

обаче, че можете да срещнете повече 

трудности при предявяване на вашите 

права срещу търговци извън ЕС. Винаги 

е добре да проверявате, къде е 

регистриран търговецът. Интернет 

адрес, завършващ на „.eu", „.bg", 

„.co.uk" и т.н., НЕ Е гаранция, че 

търговецът е установен – и регистриран 

– в ЕС. 

Когато купувате цифрово 

съдържание онлайн, например при 

изтегляне или поточно предаване на 

музика или видео, важат специални 

изисквания относно информацията. 

Преди да направите покупката, трябва 

също да ви информират с какъв 

хардуер/софтуер работи съдържанието 

(оперативна съвместимост) и какви 

функции включва то, включително дали 

е разрешено копирането за лични цели и 

дали използването на съдържанието 

подлежи на географски ограничения. 

Имате също така право на отказ в срок 

от 14 дни от сключването на договора за 

онлайн цифрово съдържание. Ако обаче 

започнете изтеглянето или поточното 
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предаване на съдържанието, вече не 

можете да се откажете от покупката, 

при условие че търговецът е изпълнил 

задълженията си. По-конкретно, 

търговецът трябва най-напред да 

получи изричното ви съгласие за 

незабавното изтегляне или предаване, а 

вие трябва изрично да приемете, че 

губите правото си на отказ след 

началото на този процес. 

Когато купувате онлайн, трябва да 

получите потвърждение на вашата 

трансакция без забавяне. При покупки 

онлайн, това може да бъде електронно 

съобщение или съобщение в личния ви 

профил на уебсайта на търговеца, при 

условие че става въпрос за нещо, което 

можете да съхраните и което търговецът 

не може да промени едностранно. При 

покупки онлайн трябва също ясно да ви 

информират за общата цена, включваща 

разходите за доставка и други свързани 

разходи, и трябва активно да приемете, 

например чрез натискане на бутон или 

подобно действие, че сте запознат с 

всички разходи и че извършването на 

поръчка води до задължение за 

плащане. Имайте предвид, че подобно 

на поръчаните в магазин стоки, стоките, 

поръчани онлайн, трябва да бъдат 

доставени в срок от 30 дни, освен ако 

сте се договорили с търговеца за друга 

дата на доставка. 

Ако даден търговец желае да ви 

таксува за използване на определено 

платежно средство — например 

кредитна карта — тогава таксата не 

може да бъде по-висока от 

действителните разходи за обработване 

на вашето плащане. В някои държави 

тези такси могат да са напълно 

забранени. 

Когато купувате нещо от търговец, 

винаги трябва да имате възможност да 

дадете изричното си съгласие за всички 

допълнителни „скрити" разходи, като 

например пътническа застраховка, 

когато резервирате полет със самолет. 

Законът забранява на търговците да 

приемат вашето съгласие за даденост 

чрез предварително поставяне на 

отметки в кутийки по време на процеса 

на закупуване. 

Когато купувате стоки или услуги по 

пощата, по телефона, по факс или по 

интернет от професионален търговец, 

установен в ЕС, имате право да върнете 

нежелани стоки в срок от 14 дни от 

получаването на стоките. 

 

Как да постъпите, ако 

онлайн правата ви са нарушени? 
Имате няколко възможности, ако 

смятате, че доставчик на услуги 

нарушава вашите онлайн права (условия 

по договор, качество на услуга и т.н.) 

или сте измамен от онлайн продавач: 

 директно да се свържете с 

доставчика на услуги/продавача 

 да се обърнете към 

националния регулаторен орган (във 

връзка с интернет доставчици) 

 извънсъдебно 

споразумение 

 да заведете съдебно дело. 

Като първа стъпка обърнете се към 

доставчика или продавача, кажете му, 

че действията му са незаконни съгласно 

европейското и националното право, и 

поискайте от него да разреши проблема, 

преди да бъдете принуден да отнесете 

въпроса до съответните органи. Можете 

да го насочите към информация за 

неговите задължения, обобщени на тази 

уебстраница http://bit.ly/1nn3Bb6 , 

където те са подробно описани в 

Кодекса на онлайн правата в ЕС. 

Ако вашият доставчик откаже да 

изпълни задълженията си, преминавате 

към следващата стъпка. Националните 

регулаторни органи  в сектора на 

електронните комуникации (който 

включва интернет услугите) може да 

имат пълномощия да разрешават 

спорове между вас и вашия интернет 

доставчик. Често те са въвели 

специфични процедури за доставчиците 

на услуги в този сектор и могат да 

разрешават спорове бързо и 

справедливо. Можете да изпращате 

жалби до тях относно условията по 

договор, качеството на услуга, достъпа 

до мрежи и услуги и т.н.За българският 

регулаторен орган информация ще 
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намерите на 

http://www.crc.bg/index.php?lang=en . 

Също така можете да подадете 

жалба до националния орган за защита 

на потребителите (за България – 

Комисия за защита на потребителите) 

относно всякакви проблеми, които 

имате с онлайн услуги. Ако онлайн 

продавач е установен в ЕС, можете да 

опитате да разрешите спора си с него 

чрез алтернативна или онлайн 

процедура за разрешаване на спорове: 

http://bit.ly/1MkFXBc   

Като крайна мярка можете да 

отнесете въпроса в съда. 

Ако смятате, че правата ви съгласно 

правото на ЕС (включително онлайн 

права) са нарушени, имате право на: 

 справедливо и публично 

разглеждане на вашето дело в 

разумен срок от независим и 

безпристрастен съд; 

 услугите на адвокат, който 

да ви съветва, защитава и 

представлява; 

 ако не можете да си 

позволите да заведете дело, трябва 

да имате право на правна помощ. 

Дори ако доставчикът на услуги или 

продавачът е установен в чужбина, 

имате право делото да бъде разгледано 

във вашата страна, ако компанията 

извършва търговски или професионални 

дейности във вашата страна или 

„насочва тези дейности " към нея. 

В някои случаи (включващи онлайн 

сделки на стойност до 2 000 евро) 

можете да използвате и „европейската 

процедура за искове с малък материален 

интерес” (всички страни от ЕС с 

изключение на Дания) - бърза и по-

евтина алтернатива на традиционните 

съдебни процедури. Ще намерите 

повече за нея на http://bit.ly/1PiZBDr . 

Започването на процедура за искове с 

малък материален интерес е много 

лесно - просто попълнете и изпратете 

стандартния исков формуляр  до 

съответния съд. Всички формуляри за 

искове с малък материален интерес ще 

откриете на http://bit.ly/1SalDeg . 

 

Както виждате, при онлайн 

злоупотреба имате много варианти за 

действие, затова търсете правата си! 

Желаем ви приятно и успешно 

онлайн пазаруване! ☺☺☺☺ 

 

Холандия пое председателството на Съвета на ЕС 

 

 
 

Тазгодишното председателство на 

Съвета на ЕС за първите шест месеца бе 

поето от  Холандия. За последен път 

Амстердам беше начело на ЕС през 

2004 г. Съветът на ЕС се 

председателства от различна страна 

членка на всеки шест месеца, като всеки 

председател става домакин на повечето 
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срещи на европейските министри и 

определя приоритетите в дневния ред на 

институцията. 

Всички срещи, които ще организира 

холандското председателство, ще се 

проведат на едно място, докато при 

предишните холандски председателства 

срещите се провеждаха на различни 

локации на територията на страната. 

Решението е взето с цел икономии при 

логистиката и удобство за гостите, 

журналистите, преводачите и 

организаторите, които се очаква 

страната да посрещне. Страната ще 

насочи усилията си в изпълнение на 

приоритети, свързани с търсене на 

изходи от кризата с мигрантите, 

тероризма, икономиката, политиката за 

климата и британския референдум.  

 Кралство Нидерландия, по-известно 

като Холандия, се намира в западните 

части на Европа. Населението на 

страната е над 16 млн. Души.  Страната 

е домакин на Международния съд и има 

силно развита икономика. Тя е една от 

страните основателки на Европейския 

съюз. Огромна роля за икономиката на 

Холандия играе пристанището в 

Ротердам, което от дълги години е сред 

най-големите в света. Всеобщо познат 

любопитен факт е, че тази страна е най-

големият производител на луковични 

цветя в света, като лалетата, които са 

емблематични за страната. Туризмът 

също е от голямо значение за тази 

държава. Всяка година пристигат 

повече от 10 000 000 туристи. 

 

 

 

ЕП иска понижаване на захарта в бебешките храни 
 
 

     
 
 

В скорошно заседание ЕП отхвърли 

предложение, засягащо съдържанието 

на количеството захар в бебешките 

храни. То е повече от препоръчаното от 

Световната здравна организация, 

поради което депутатите настояват за 

намаляване на съдържанието й. В своята 

препоръка Световната здравна 

организация ограничава консумацията 

на захар до по-малко от 10% на база 

общата енергийна стойност. Въпреки 

това, предложението на Европейската 

комисия продължава да позволява 30% 

от енергията в бебешките храни да се 

осигуряват от захар (7,5 g захар/100kcal 

са равни на 30 kcal от захар в 100 kcal 

енергия). 

„Като има предвид, че в момента 

лошият режим на хранене е основната 

причина за заболяване и смъртност в 

световен мащаб — по-голяма от 

тютюна, алкохола и липсата на 

физическа активност, взети заедно“, 

„максимално позволеното ниво на захар 

следва да бъде значително понижено, в 

съответствие с препоръките на СЗО“, 

казват още евродепутатите. 
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Освен това евродепутатите са против 

използването на ГМО и нанотехнологии 

при производството на такива храни. Те 

са на мнение, че на етикетите на 

продуктите трябва да е посочено, че не 

са предназначени за ползване от деца на 

възраст под 6 месеца. По този начин 

такъв вид храни, няма да пречат на 

препоръката за хранене на бебетата през 

първите 6 месеца предимно с майчино 

мляко. 

Предложеният акт се отнася 

конкретно за преработените храни на 

зърнена основа и бебешките храни за 

кърмачета и малки деца и се отнася за 

член 11 на Регламент (ЕС) No 609/2013, 

който дава на Европейската комисия 

правомощието да приема делегирани 

актове, очертаващи конкретните 

изисквания относно съдържанието и 

информацията на храните, попадащи в 

неговия обхват. 

 

 
 
 

Приеха анкетната комисия за вредните емисии от 

колите 
 
 

 
 
 

На 19 януари ЕП одобри състава от 

45 члена на анкетната комисия за 

нарушенията на правилата на ЕС за 

тестове на вредните емисии от 

автомобили от страна на 

автопроизводителите. Освен това 

Комисията ще разследва и пропуските 

на държави членки и ЕК в налагането на 

стандартите на ЕС.  

През февруари ще бъде проведено 

първото заседание на тази комисия, на 

което ще бъдат избрани председател и 

заместник-председатели. Концепцията 

за разследване на комисията ще бъде в 

няколко насоки - предполагаеми 

пропуски на ЕК при надзор на тестови 

цикли; при изпълнение на изричната 

забрана на коригиращи устройства; при 

въвеждане на тестове за реална оценка 

на автомобилите; при разпоредби за 

наказания; дали Европейската комисия 

и държавите членки са имали 

доказателства за използването на 

коригиращи устройства преди 

избухването на скандала на 18 

септември 2015 г. Основа за всичко това 

е случаят в САЩ, при който бе открито, 

че концернът "Фолксваген" използва 

софтуер, който изкуствено намалява 

емисиите на NOx по време на тестове. 
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Продължава кандидатстването за Европейската 

младежка награда "Карл Велики" 
 

 
 

За поредна година имате възможност 

да се включите в битката за 

Европейската младежка награда "Карл 

Велики". Както знаете, тя има за цел 

насърчаване на развитието на 

европейско съзнание сред младите хора, 

както и тяхното участие в проекти, 

свързани с европейската интеграция.  

Наградата се присъжда на 

осъществявани от млади хора проекти, с 

които се поощрява разбирателството, 

насърчава се изграждането на 

споделено усещане за европейска 

идентичност и се предлагат практически 

примери за европейци, живеещи 

съвместно като една общност. 

Наградата за най-добър проект е 

5000 евро, втората награда е 3000 евро, 

а третата награда е 2000 евро. Като част 

от наградата тримата лауреати ще бъдат 

поканени да посетят Европейския 

парламент (в Брюксел или в Страсбург). 

Също така, представителите на всички 

28 национални проекта финалисти ще 

бъдат поканени на четиридневно 

пътуване до Аахен, Германия. 

Наградите за трите най-добри 

проекта ще бъдат връчени от 

председателя на Европейския парламент 

и представител на Фондацията за 

международната награда "Карл Велики" 

в Аахен.  

Важно: Срокът за кандидатстване е 

15 февруари! За ваше улеснение 

публикуваме правилата на конкурса, а 

формуляр за участие и указания за 

попълването му ще намерите на: 

http://bit.ly/1nnny1w  

 

Правила на конкурса 

 

Член 1: Тема на конкурса 
 

Европейският парламент и 

Фондацията за международната награда 

„Карл Велики“ в Аахен отправят покана 

към младежите от всички държави – 

членки на ЕС, да участват в конкурс, 

посветен на развитието на ЕС, 

eвропейската интеграция и въпросите, 

свързани с европейската идентичност. 

Европейската младежка награда 

„Карл Велики“ се присъжда на проекти, 

които: 

� насърчават 
разбирателството в Европа и 

света, 

� подпомагат изграждането 

на общо усещане за европейска 

идентичност и интеграция, 

� служат като модел за 

младежите, които живеят в 

Европа, и предлагат практически 

примери за съвместното 

съжителство на европейци като 

една общност. 

Проектите може да се 

съсредоточават върху организирането 

на различни младежки прояви, 
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младежки обмен или интернет проекти 

с европейско измерение. 

 

Член 2: Краен срок за 

кандидатстване 
 

Крайният срок за кандидатстване е 

15 февруари 2016 г. Формулярите за 

кандидатстване са достъпни на уебсайта 

на Европейската младежка награда 

„Карл Велики“ 

(www.charlemagneyouthprize.eu). 

За повече информация относно 

конкурса, моля свържете се със 

секретариата на Европейската младежка 

награда „Карл Велики“ на електронен 

адрес: ECYP2016@ep.europa.eu. 

 

Член 3: Условия за участие 

 

Кандидатите трябва да бъдат на 

възраст между 16 и 30 години. 

Участниците трябва да бъдат 

граждани или жители на една от 28-те 

държави – членки на Европейския съюз. 

Участниците могат да кандидатстват 

индивидуално или групово; в случаи на 

групови и многонационални проекти, 

съответният проект може да бъде 

подаден само в една държава. 

Допускат се кандидатури на всички 

официални езици на Европейския съюз. 

Подадените за конкурса проекти 

трябва вече да са започнали и: 

a) да са завършени в рамките на 

календарната година (12 месеца), 

предхождаща настоящия краен срок за 

кандидатстване, или 

б) все още да са в ход. 

Всички кандидатури трябва да 

съдържат следната информация: 

 

� Име и фамилия на 

кандидатстващото лице и 

наименование на организацията 

(ако е приложимо) 

� Държава на пребиваване 

� Гражданство 

� Дата на раждане 

� Адрес на електронна поща 

� Телефонен номер 

� Уебсайт: (ако е 

приложимо) 

� Заглавие на проекта 

� Резюме на английски, 

френски или немски език 

� Пълно описание на 

проекта 

� Декларация за 

финансиране със средства от ЕС 

(ако е приложимо) 

� Ще се приемат само 

проекти, обявени чрез 

електронния формуляр. 

 

Член 4: Изключване от участие 
 

Не се допускат (не се приемат) 

следните проекти: 

 

� проекти, подадени от 

лица, работещи в европейските 

институции или във Фондацията 

за международната награда 

„Карл Велики“ в Аахен; 

� дипломни работи и 

публикации; 

� проекти, които получават 

повече от 50 % финансиране чрез 

институции на ЕС, освен ако 

това финансиране е само за 

стартирането на проекта или 

покрива единствено текущите 

разходи на дадена програма, като 

например разходи за участници, 

докато подготовката, 

изпълнението и оценката на 

проекта се извършва на 

доброволни начала. В такъв 

случай следва да бъде 

предоставена подробна 

допълнителна информация; 

� проекти, които вече са 

получили награда, присъждана 

от европейска институция. Това 

включва последните трима 

победители на предишните 

издания на конкурса за 

европейската младежка награда 

„Карл Велики“; 

� проекти, внесени на ръка 

или по пощата, и проекти, чиито 

кандидатури са непълни или 

изпратени на части 

� проекти, които още не са 

започнали. 
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Член 5: Критерии за оценка 
 

Проектите ще бъдат оценявани въз 

основа на следните принципи: трябва да 

отговарят на целите на конкурса: да 

насърчават разбирателството в Европа и 

света; да подпомагат изграждането на 

общо усещане за европейска 

идентичност и да предлагат 

практически примери за съвместно 

съжителство на европейци като една 

общност. 

Предимство ще имат проектите, 

които са изготвени съвместно от млади 

хора, които представляват няколко 

държави членки. 

Внимание ще бъде обърнато на 

проекти, които се изпълняват на 

доброволни начала. 

 

Член 6: Процедура на подбор 
Подборът на победител за 

присъждането на Европейската 

младежка награда „Карл Велики“ ще 

бъде извършен на два етапа. 

Първи етап: Национални журита, 

съставени от поне двама членове на 

Европейския парламент и един 

представител на младежка организация, 

ще изберат до 11 март 2016 г. по един 

победител на национално равнище от 

всяка една от 28-те държави членки. 

Втори етап: Европейското жури, 

съставено от трима членове на 

Европейския парламент, председателя 

на Европейския парламент и четирима 

представители от Фондацията за 

международната награда „Карл Велики“ 

в Аахен, ще изберат до 7 април 2016 г. 

победителя измежду предложените от 

националните журита 28 проекта. 

Решението на европейското жури е 

окончателно. Журито си запазва 

правото да отхвърли всяка кандидатура, 

която не отговаря на изискванията за 

участие в конкурса. 

 

Член 7: Награда 

 

Наградата за най-добър проект е 5 

000 евро, втората награда е 3 000 евро и 

третата награда е 2 000 евро. 

Представителите на 28-те избрани 

национални проекти ще бъдат поканени 

на церемонията по връчване на 

наградите в Аахен, Германия на 3 май 

2016 г. 

Наградите за трите най-добри 

проекта ще бъдат връчени от 

председателя на Европейския парламент 

и от представител на Фондацията за 

международната награда „Карл Велики“ 

в Аахен. 

Наградата включва покана до 

тримата лауреати да посетят 

Европейския парламент (в Брюксел или 

в Страсбург). 

 

Член 8: Авторски права 
 

Европейският парламент и 

Фондацията за международната награда 

„Карл Велики“ в Аахен си запазват 

правото да възпроизвеждат 

предоставения материал за 

представителни цели, за медийна 

употреба, както и за рекламни цели. 

 

Член 9: Отговорност 
 

Организаторите не носят 

отговорност за анулирането, отлагането 

или изменението на конкурса поради 

непредвидени обстоятелства. 

Настоятелно се препоръчва да не се 

чака до последната минута за подаване 

на кандидатурите. Възможно е да 

възникнат трудности като забавяне на 

скоростта на интернет, проблеми със 

сървъра или други проблеми, които са 

извън контрола на организаторите и 

които може да доведат до изтичане на 

срока за подаване на кандидатурите, 

преди те да бъдат изпратени. 

 

Член 10: Зачитане на разпоредбите 
 

Участието в конкурса предполага 

пълното зачитане на горепосочените 

правила. 
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Европа Директно - Варна участва в благотворителна 

инициатива 
 

Екипът на Европа Директно - Варна се включи активно към благотворителната 

инициатива на организацията „Аз Вярвам и Помагам”. 

Целта е събиране на всички ненужни пластмасови капачки и предаване за тяхното 

рециклиране. С получените парични средства ще се закупи медицинска апаратура за 

неонатологичните отделения на: 

• Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. 

Д-р Д. Стаматов – Варна 

• Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна-Варна" 

Ако и вие искате да бъдете част от тази идея, може да се включите като предавате 

периодично събраните от вас капачки! Къде и как може да стане това, ще научите на: 

http://on.fb.me/1QrY3G0  

Разбира се, всички наши приятели и посетители на Центъра, могат да оставят 

събраните капачки и при нас, а ние ще се погрижим за тяхното предаване. 

 

 
 

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 


