
 

 1 

Europe Direct Varna 

Електронен информационен бюлетин на 

Информационен център Europe Direct Varna 

 

брой 2, Февруари 2015 

 

 

 

            
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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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?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? 

• ЕС търси изследователи 

• Гласуваме за европейско дърво на годината 

• „10 февруари - Ден за безопасен Интернет” 

• Дебат за Младежката инициатива за заетост 2015 

• Студентски конкурс за есе „Планът за инвестиции за Европа” 

• ЕK одобри инвестиции за 216 милиона евро по новата програма за 

граничните региони в България и Румъния 

• Нов индекс за навлизането на цифрови технологии в икономиката и 

обществото - DESI  

II. EDIC в действие! 

•   Европейски ден на телефон 112 
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 ЕС търси изследователи 

 

 

Снимка: EU, 2015 

 

Ако сте учен или изследовател, 

заинтересован от подкрепата на 

политиките на ЕС чрез изследвания, това 

е вашият шанс. Центърът за изследвания 

на Европейската комисия (Joint Research 

Center) стартира покана за набиране на 

изследователи на срочни договори. 

Успешните кандидати ще работят в един 

от сайтовете на JRC, намиращи се в 

Германия, Белгия, Италия, Испания и 

Холандия. 

Конкурсът е насочен към кандидати, 

граждани на всички държави-членки на 

Европейския съюз или граждани на 

страни, свързани с програмата Хоризонт 

2020 (Албания, Босна и Херцеговина, 

бивша Югославия, Исландия, Израел, 

Молдова, Монтенегро, Норвегия, 

Сърбия, Швейцария и Турция), които 

имат висше образование или 

докторантска диплома в някоя от 

следните области: биология, химия, 

природни науки, науки за живота, 

биохимия, океанография/ морски науки, 

нанотехнологиите, 

нанобиотехнологията, ветеринарна 

медицина, инженерство, математика, 

физика, компютърни науки, статистика, 

икономика, политически науки, 

социални науки, образователни науки, 

психология, география, науки за 

околната среда, селскостопанските 

науки, селскостопанска техника, 

метеорология, екология, горско 

стопанство, геология, хидрология, 

медицински науки, фармация, 

хранителни науки. 

Процесът на селекция включва 

практически тестове, на базата на които 

успешните кандидати ще бъдат 

позиционирани в резервен списък и 

могат да бъдат повикани на интервю, в 

зависимост от нуждите на услугите. 

Условия за участие и повече детайли 

ще намерите на: http://bit.ly/1DPAoXv .  

 

 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Гласуваме за Европейско дърво на годината 

 
 

 
Cнимка: Мирослав Людмилов 

 

 

Отново гласуваме за Европейско 

дърво на годината! 

Тази година от българска страна 

участник е чинар от с. Арчар, обл. 

Видин. Историята на това дърво е 

история за един истински приятел, който 

от десетилетия стои като храбър боец и 

защитник на жителите на с. Арчар. 

Чинарът е част от техния живот - 

свидетел на селското битие, страничен 

наблюдател на дейността на читалището, 

ежегодно посреща малките 

първокласници в местното училище и 

изпраща вече порасналите випускници. 

Конкурсът „Европейско дърво на 

годината“ за първи път бе организиран 

през 2011 г. като продължение на 

популярния конкурс „Дърво на 

годината“, който се провежда в Чехия от 

фондация „Партньорство“ вече много 

години. Европейският конкурс е 

финалният кръг от състезанието, в който 

участват победителите от националните 

надпревари. 

Целта на „Европейско дърво на 

годината“ е да привлече вниманието 

върху интересни стари дървета като 

значимо природно и културно богатство, 

което трябва да ценим и опазваме. За 

разлика от други конкурси, за 

„Европейско дърво на годината“ не са 

важни красотата, размерът или 

възрастта, а историята и връзката с 

хората. Ние търсим дървета, които са се 

превърнали в част от общността. 

Ежегодно в конкурса се включват 

десетки, дори стотици хиляди хора и 

броят на участващите страни нарасна от 

първоначалните 5 на 14. С тази 

инициатива европейските държави 

помагат темата за защита на дърветата 

като носители на местния дух да се 

превърне в предмет на международен 

дебат. 
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10 февруари – Ден за безопасен Интернет 
 

 
 

На 10 февруари ЕДИЦ – Варна 

отбеляза Деня за безопасен Интернет. 

Зародил се в ЕС през 2004 г., сега този 

ден е глобално събитие, в резултат на 

което милиони хора в над 100 страни 

насърчават по-безопасното и по-

отговорно използване на онлайн 

технологии и мобилни телефони, 

особено от деца и млади хора. Провежда 

се по инициатива на Програма 

"Безопасен интернет" на Европейската 

комисия.  

Тази година темата на 

Международния ден за безопасен 

Интернет е "Онлайн правата и 

отговорностите на младите хора." 65 % 

от европейците са ползвали интернет 

всеки ден през 2014 - двойно повече в 

сравнение с 2006 г., когато едва 31% 

признават, че имат онлайн достъп.  

Във връзка с непрекъснато 

нарастващото потребление все повече 

трябва да се замислим за сигурността си 

онлайн

 

Дебат за Младежката инициатива за заетост 2015 
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Европейските депутати и комисар 

Мариан Тисен обсъдиха вна 10 февруари 

най-новият план за осигуряване на 1 

млрд. евро за Младежката инициатива за 

заетост през 2015 година. Мнозинството 

от изказалите се подкрепиха идеята за 

увеличаване на размера на 

предварителното финансиране на 

проекти за намаляване на младежката 

безработица, както и на разработването 

на дългосрочни мерки и провеждането 

на структурни реформи. 

На дебата беше наблегнато на 

необходимостта Съюзът да действа 

бързо, за да се намали броят на младите 

безработни, достигнал 7.5 млн. души в 

цяла Европа. Най-тежко засегнати са 

районите в Южна Европа, където нивата 

на безработица достигат до 50% за 15-24 

годишните. Членовете на ЕП са на 

мнение, че Европа може да загуби цяло 

поколение млади хора, тъй като те не са 

в състояние да започнат самостоятелен 

живот и да развият творческия си 

потенциал. Някои от взелите думата 

изразиха съмнения в способността на 

страните членки да използват средствата 

ефективно и да подпомогнат създаването 

на дългосрочни работни места, вместо да 

изхарчат парите за „бързи и временни“ 

решения. 

Както знаете, европейските страни в 

момента въвеждат „Гаранцията за 

младежта“ - мерки, създадени с цел да се 

намали младежката безработица чрез 

ускоряването на прехода от училище 

към работа. Финансирането по 

Младежката инициатива за заетост 

допълва парите от Европейския 

социален фонд (ЕСФ) в държавите 

членки с региони, където младежката 

безработица надвишава 25%. По този 

начин предварителното финансиране на 

разположение за държавите членки на 

ЕС, би се увеличило тридесет пъти за 

2015 г. и би подкрепило усилията им за 

осигуряване на заетост за 650,000 

младежи. 

 

 

Студентски конкурс за есе „Планът за инвестиции за 

Европа” 

 
Представителството на Европейската 

Комисия в България в сътрудничество с 

Институт за икономическа политика 

организират конкурс за студентско есе на 

тема „Планът за инвестиции за Европа – 

моята визия за проектите, от които 

България и Европейският съюз имат 

нужда".  

За да участвате вие трябва да сте 

български гражданин, който се обучава 

във висше учебно заведение в България 

или в чужбина и е на възраст до 27 

години. Най-късно до 9 март подгответе 

своето есе на български език в рамките на 

не повече от 1500 думи, като в него 

авторът трябва да изрази личното си 

мнение по поставената тема. 

Есетата, получени в рамките на 

конкурса ще бъдат оценени от 

независимо тричленно жури от доказали 

се експерти по европейски въпроси, като 

анонимността на авторите ще бъде 

гарантирана. Можете да участвате, 

попълвайки своите данни на: 

http://form.jotformeu.com/form/501941147

63351  

 

Желаем успех на участващите! 
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ЕК одобри инвестиции за 216 милиона евро по новата 

програма за граничните региони в България и 

Румъния 

 

 
 

Европейският комисар по въпросите 

на регионалната политика Корина Крецу 

прие новата трансгранична програма 

Interreg за Румъния и България. 

Програмата ще превърне 15 гранични 

региона в България и Румъния в по-добри 

места за живеене, учене и работа и ще ги 

направи по-привлекателни за посещения 

и инвестиции. Общата стойност на 

инвестициите по програмата надхвърля 

258 милиона евро, като финансирането от 

страна на Европейския съюз е в размер на 

близо 216 милиона евро по линия на 

Европейския фонд за регионално 

развитие. 

Програмата ще се съсредоточи върху 

следните пет приоритета: 

- Подобряване на връзките в региона; 

- Повишаване на екосъобразността на 

региона; 

- Превръщане на региона в по-

безопасно място; 

- Повишаване на квалификацията и 

приобщаване на жителите на региона; 

- Повишаване на ефикасността на 

региона. 

Комисарят по въпросите на 

регионалната политика Корина Крецу 

заяви: „Хората, които живеят в тези 

гранични региони между България и 

Румъния, ще извлекат пряка полза от 

програмата, която приехме днес. Това е 

област от политиката на ЕС, в която 

съвместната работа и разрешаването на 

общите проблеми са от съществено 

значение. Налице са и значителни 

възможности, предлагани от близостта до 

река Дунав и Черно море. Тази програма, 

както и свързаните с нея проекти, ще 

помогнат на местните общности да се 

възползват от всички тези предимства.“ 

Тя добави: „Тази година отбелязваме 

25-годишнината от началото на 

трансграничните и трансрегионалните 

програми за сътрудничество Interreg на 

ЕС. Ето защо съм особено щастлива, че 

мога да обявя началото на тази нова 

програма, тъй като нашите проекти за 

сътрудничество са едни от тези, които 

най-ярко демонстрират конкретното 

действие на ЕС“. 

Някои очаквани резултати: 

Подобряване на плавателността на 

река Дунав и Черно море в 

трансграничния район. 

Създаване на нов модел за устойчиво 

възползване от природното и културното 

наследство на трансграничния район. 

Подобряване на съвместното 

управление и защита на обхванатите от 

Натура 2000 територии. 

Увеличаване на капацитета за 

предотвратяване и управление на 
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рисковете от бедствия в трансграничния 

район. 

Интегриране на трансграничния район 

по отношение на заетостта и трудовата 

мобилност. 

Увеличаване на капацитета за      

сътрудничество и на ефикасността на 

публичните институции в 

трансграничния      район. 

 

Източник: Предтсавителство на ЕК 

в България

 

 

 

Нов индекс за навлизането на цифрови технологии в 

икономиката и обществото - DESI 

 

 
 

 

На 24 февруари бе публикуван 

разработеният от ЕК нов индекс за 

навлизането на цифрови технологии в 

икономиката и обществото (Digital 

Economy and Society Index — DESI). Този 

инструмент показва моментното 

състояние на всяка държава относно 

свързаността, уменията за ползване на 

интернет, извършването на дейности в 

мрежата - от четене на новини до 

пазаруване, как се развиват ключови 

цифрови технологии и цифрови 

обществени услуги като електронно 

управление и електронно здравеопазване.  

Данните сочат, че европейските 

държави значително се различават по 

степента на своята цифровизация и че 

границите продължават да бъдат пречка 

за пълноценно работещ единен цифров 

пазар — един от най-важните приоритети 

на комисията на Юнкер.  

Според DESI опитът в областта на 

цифровите технологии зависи от 

страната, в която се намирате, тъй като 

оценките по индекса се движат в широки 

граници — от 0,68 (при максимално 

възможна оценка 1) за водещите държави 

в тази област като Дания, до 0,31 за 

страни с по-ниски резултати като 

Румъния.  

По данни от 2014 г. мнозинството от 

европейците използват интернет редовно: 

75 % през 2014 г., като стойността се 
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мени от 93 % в Люксембург до 48 % в 

Румъния. Също така стана ясно, че 

европейците желаят да имат достъп до 

аудиовизуално съдържание в мрежа: 49 

% от европейците, които използват 

мрежата, са играли или теглили игри, 

изображения, филми или музика. 39 % от 

домакинствата, които имат телевизор, 

гледат видео по заявка. Забелязва се и, че 

малките и средни предприятия срещат 

пречки за електронната търговия: само 15 

% от МСП продават в мрежата, като от 

тези 15 % по-малко от половината 

извършват това трансгранично. Друг 

извод е, че в някои страни цифровите 

обществени услуги са ежедневна 

действителност, но в други почти 

липсват: 33 % от европейските 

потребители на интернет са използвали 

формуляри в мрежата, за да изпращат 

информация до публичните органи, като 

делът им е в границите от 69 % в Дания 

до 6 % в Румъния. В Европа средно 26 % 

от общопрактикуващите лекари 

използват електронни рецепти за 

подаване по интернет на рецептите към 

аптеките, но за отделните държави 

стойността се мени от 100 % в Естония 

до 0 % в Малта. 
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Европейски ден на телефон 112 

 
Екипът на Европа Директно - Варна 

участва в отбелязването на Европейския 

ден на Единния европейски номер за 

спешни повиквания 112 на 11 февруари. 

По идея на Европейската асоциация на 

спешните номера в Брюксел, тази година 

празникът се провежда под мотото 

„Нерегламентирани повиквания, 

постъпили на телефон 112”. 

11 февруари е обявен за Европейски 

ден на Единния европейски номер за 

спешни повиквания 112 със Съвместна 

тристранна декларация на Европейската 

комисия, Европейския Парламент и 

Съвета от 2009 г. и се чества официално 

в страните членки от Общността.  

 
 

 

 

  
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 



 

 11 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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 


