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Нашите събития 
 

 

Избор на председател на нашите 

партньори и приятели от Клуб 

"Приятели на Европа" 

 

На 05.02.2014 г. в Младежки дом, Варна 
беше проведено отчетно - изборно събрание 
на Клуб "Приятели на Европа". 
Един от най-честите партньори на Европа 
Директно Варна в организирането на 
събития е именно Клуб "Приятели на 
Европа". За по-силни връзки и 
сътрудничество между двете организации 
ще съдейства тазгодишният избраник на 
варненския клуб – г-н Иван Табаков, 
понастоящем Председател на УС на ВТИК и 
представител на информационен център 
Европа Директно Варна. Да си пожелаем 
ползотворна работа и успех в постигане на 
общите ни цели! 

 

 
 

Семинар, свързан с 

възможностите за подкрепа на 

МСП 

На 05.02 в хотел "Аква" във Варна 
Агенцията за малки и средни предприятия 
проведе семинар за разясняване на 
възможностите за подкрепа на МСП. 
Участие в семинара взе и председателят на 
УС на ВТИК и представител на ЕДИЦ Варна 
- Иван Табаков. Той подкрепи тезата, че 
именно малките и средни предприятия 
играят важна роля за 
конкурентоспособността и динамиката на 
европейската икономика. В тази връзка бяха 
обсъдени дейностите на ЕС за създаване на 
по-добра бизнес среда за малките 

предприятия и подкрепа на 
предприемачеството. 

  

Европейски ден на телефон 112 

Днес екип на "Единен европейски номер 
за спешни повиквания - 112" изнесе 
презентация в СОУ "Св. Климент Охридски" 
гр. Варна. Аудиторията бяха ученици от 4 
клас. Целта на мероприятието беше децата 
да се запознаят със структурата на центъра 
за повиквания. Бяха изтъкнати предимствата 
и общите принципи на ползване на спешния 
номер. Операторите дадоха информация за 
броя обаждания: 320 милиона спешни 
повиквания годишно в целия Европейски 
съюз, а за Република България около 25-26 
хил. на денонощие. Чрез видеоматериали 
бяха демонстрирани ситуации, при които се 
търси спешна помощ. Учениците от своя 
страна взеха активно участие в 
мероприятието и задаваха изключително 
интересни въпроси. В събитието взеха 
участие и представители на Европа 
Директно Варна. 
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Представяне на концепция за 

формиране на национална 

мрежа от ТИЦ 

 

На 17.02. в Хотел „Голдън Тюлип” във 
Варна се проведе кръгла маса на тема 
„Туристическите информационни центрове – 
усмихнатото лице на дестинацията”. На 
срещата беше представена концепция за 
статута, организацията, дейността и 
формирането на национална мрежа от 
туристически информационни центрове 
(ТИЦ) в България. Близо 800 000 туристи са 
потърсили услугите им през миналата 
година, за това целта на кампанията е да се 
съберат препоръки и идеи за допълване на 
общата концепция за статута и 
фукнционирането на ТИЦ. 

На дискусията присъстваха 
представители на местната власт и местния 
бизнес, образователни и културни 
институции, служители на ТИЦ, както и 
представители на информационен център 
Европа Директно - Варна, като освен 
участие в мероприятието, те предоставиха и 
информационни материали от библиотеката 
на центъра. 

 

 
 

Дискусиите са под патронажа на 
Министерство на икономиката и 
енергетиката като директен бенефициент по 
проект „Създаване на мрежа от 
туристически информационни центрове 
(ТИЦ), функционираща въз основа на 
единни стандарти”. Проектът е с 
продължителност 24 месеца и е на стойност 
637 020 лв. Осъществява се с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от ЕС чрез Европейски 
фонд за регионално развитие. 

 

Международен ден на доброто в 

Детска Градина "Крилатко" 

17 февруари се отбелязва като ден на 
спонтанните актове на доброта - една от 
новите инициативи на международните 
благотворителни организации. Този празник 
има глобално значение и се чества 
независимо от националност, етническа 
принадлежност или религиозни убеждения. 

Сливайки се с празника, представители 
на екипa на Европа Директно - Варна взеха 
участие в детско тържество в Детска 
градина "Крилатко". Събитието посетиха 
родители, кметове на варненски общини, 
гости от Клуб "Приятели на Европа". Децата 
изпълниха представление, свързано с Деня 
на доброто, след което гостите бяха 
поканени на малка почерпка след 
представлението. 

 

Обсъждане на развитието на 

пазарите на селскостопанска 

продукция 

 
На 17.02. в Европа Директно - Варна се 

проведе среща за обсъждане развитието на 
пазарите на производители на 
селскостопанска продукция. На срещата 
присъства Пенка Йорданова, кмет на общ. 
Вълчидол, Георги Георгиев, производител 
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на селскостопанска продукция във 
Вълчидол, Милена Проданова, управител на 
фирма "Боависта" ЕООД, Бойко Дойчинов, 
управител на "Поларис Консулт" ЕООД, 
Йоанна Иванова, управител на "Форум 
2006", както и Иван Табаков, от страна на 
ВТИК и Европа Директно - Варна. 

Обсъдени бяха възможностите за участие 
в европейската програма за "Развитие на 
селските райони", финансирана от 
Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони. 
 

 

Обсъждане на възможности за 

съживяване на местната 

икономика 

На 27.02.2014 г. в Община Варна се 
състоя среща на представителите на бизнес 
организациите в региона и ръководството на 
Общината. Срещата беше ръководена от г-н 
Пейчо Пейчев – зам. кмет по финанси и 
инвестиции. Присъстваха Иван Табаков, 
председател на УС на ВТИК и представител 
на Европа Директно - Варна, Христо 
Димитров, председател на Строителна 
Камара - Варна, Желю Душев, зам. 
председател на Туристическа Камара Варна, 
Огнян Спасов - Изпълнителен директор на 
Стопанска Камара - Варна. Беше обсъдена и 
идеята за създаване на Консултативен 
съвет по бизнес и инвестиции към Кмета на 
Община Варна. Обсъдени бяха също и 
възможностите за инвестиции и съживяване 
на регионалната икономика. 

Повечето от вас вероятно знаят, че 
Евросъюза също предлага различни 
възможности за съживяване на местната 
икономика. Всяка година повече от една 
трета от бюджета на ЕС се инвестира в 
програми на местно ниво из цяла Европа. 

Примери за това са испанският завод за 
преработка на отпадъци Ecoparque de La 
Rioja, открит през 2003 г. с финансова 
помощ от 12,5 млн. евро от кохезионния 
фонд на ЕС. Всяка година там се 

преработват 148 000 тона отпадъци, които 
се използват за производството на биогаз, 
органични обогатители на почвата и дори 
електричество, достатъчно да захрани град 
с 20 000 обитатели.  

Друг пример е научно-технологичният 
парк на Университета в Порто (UPTEC) в 
Португалия, който съдейства за развитието 
на иновативни компании в сферите на 
биотехнологиите, морския транспорт и 
риболова, аудиовизуалната индустрия и др. 
С европейско финансиране от 15,4 млн. 
евро паркът е допринесъл за създаването 
на 800 работни места, 95% от които са за 
завършили колеж или висше образование. 

KCC Creative Coaching Centre е 
консултантски център в Берлин, Германия, 
който предлага съвети на предприемачи в 
сферата на изкуството и им помага в 
получаването на финансиране и 
осъществяването на контакти. От 2008 г. той 
е съдействал за успеха на 111 проекта, 
получавайки 525 000 евро от ЕС. 
 

 

Обсъждане на нашия 

биопотенциал 

Нарастващите цени на изкопаемите 
енергийни източници и зависимостта на 
Европа от внос на енергия наложиха като 
основна цел в енергийната политика на ЕС 
използването на възобновяема енергия. 
Освен на вятъра, водата и слънцето, като 
основни алтернативни източници на 
енергия, сериозно внимание се обърна на 
възможностите за усвояване на енергията 
на биомаса и органични отпадъци за 
производство на биогаз. Множество 
проучвания и оценки показаха еднозначно, 
че биомасата има огромен потенциал като 
енергиен източник в глобален мащаб, като 
днес се използва една малка част от него.  

В тази връзка на 26.02. 2014 г. г-н Иван 
Табаков организира среща с Милена 
Проданова, представител на Института за 
пазарна икономика и Георги Киров, 
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търговски директор на Австрийската фирма 
BIOGEST, специализирана в разработването 
на проекти и реализиране на малки станции 
за биогаз, които по метода на ко-
генерацията произвеждат електричество и 
топлинна енергия. На срещата се обсъдиха 
възможностите за провеждане на семинар 
за фирми от Североизточна България по 
тези въпроси. 

 

 

„Кулинарията и 

гостоприемството за успешно 

развитие на туризма“ 

На 27 и 28.02.2014 г. в Международен 
колеж - Добрич се проведе международна 

конференция, посветена на туризма и 
кулинарията. На събитието, проведено под 
мотото „Кулинарията и гостоприемството за 
успешно развитие на туризма“, присъства и 
г-н Иван Табаков, председател на УС на 
ВТИК и представител на ЕДИЦ - Варна. 
Сред обсъжданите въпроси бяха как 
изкуството на кулинарията може да се 
превърне в стимул за туристически 
пътувания, какви са иновациите в 
кулинарията, какви са предимствата в 
маркетинга на туристическите обекти и 
услуги през обща интернет платформа и др. 

 

 
 
 

Новини от Европа 

 
 

Световен ден за борба с рака 

 
На 4 февруари 2000 година в Париж се 

провежда Първата световна среща за борба 
с рака в новото хилядолетие, на която се 
приема Парижката харта срещу рака. Тогава 
се взема и решение за отбелязване на 4 
февруари като Световен ден за борба с 
раковите заболявания - откриване, лечение 
и превенция.  

Знаете ли, че от 1985 г. досега в ЕС е 
повишена смъртността в резултат на ракови 
заболявания, като смъртните случаи са 
нараснали с 12 % при мъжете и с 9 % при 
жените? ЕС прави много в тази насока. 
Целите му са подобряване на здравната 
сигурност на гражданите, промоция на 
здравето, събиране и разпространяване на 
здравна информация и знания.  

През 2007 г. ЕС приема своята здравна 
стратегия. Тя се базира на четири основни 
принципа: европейците имат общи ценности 
по отношение на здравето; здравето е 

най‑голямото богатство; свързани със 

здравето съображения трябва да бъдат 
включени във всички политики; мнението на 
ЕС трябва да бъде чуто по всички въпроси, 
засягащи здравето в световен мащаб. В 
стратегията са определени и 3 основни 
цели: насърчаване на доброто здраве в 
застаряваща Европа; защита на хората от 
заплахи за здравето; подкрепа за динамични 
здравни системи и нови технологии. Тези 
принципи и цели подкрепят целите на 
стратегията „Европа 2020“ за интелигентен и 
устойчив растеж: целенасочените 
инвестиции в здравеопазването водят до 
повишаване на производителността и 
иновациите, до създаване на нови умения, 
помагат за намаляване на 
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неравнопоставеността и допринасят за 
повишаване на устойчивостта на здравните 
системи. 

Ако желаете да научите повече за 
дейността и политиките за подобряване на 
здравето на всички граждани на ЕС може да 
прочетете тук: 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/bg/public_healt
h_bg.pdf 
 

 

Статистика на Евробарометър: 

българите са оптимисти за 

бъдещето на Съюза, но 

песимисти за бъдещето на 

България 

На 21 февруари беше публикувано 

редовното годишно проучване на 

Евробарометър от Комисията. В него се 

посочва, че 60% от българите са 

настроени оптимистично към бъдещето 

на ЕС, 55% смятат, че нещата в България 

се развиват в грешна посока, а 86% са 

неудовлетворени от начина, по който 

функционира демокрацията у нас.  

В доклада се посочва още, че най-

оптимистично настроени за бъдещето са 

датчаните – 75% от тях смятат, че 

Европейският съюз ще се развива в 

благоприятна посока. Най-висок процент 

на песимисти за бъдещето на ЕС 

изследването регистрира в Гърция – 

69%. Що се касае до икономиката, 

преобладаващото мнозинство (94%) от 

българските граждани оценяват 

настоящето положение на националната 

икономика като лошо. Едва 5% от 

населението на страната са на мнение, че 

българската икономика е в добро 

състояние - стойност шест пъти по-ниска 

от средното за ЕС. Само 12% от 

българите прогнозират подобряване на 

икономическата ситуация в страната в 

следващите 12 месеца. Едва 14% от 

населението на страната изразяват 

удовлетвореност от начина на 

функциониране на демокрацията у нас. 

Този процент е с над 30 процентни 

пункта под средното измерено за 

Европейския съюз и нарежда България 

на последно място сред всички страни-

членки. Най-удовлетворени от 

състоянието на демокрацията са 

жителите на Дания – 87%. 
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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 


