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“Приятелство и бизнес с Южна Африкa” 

 

Динамичното развитие на 
двустранните отношения между 

Република България и Република Южна 
Африка във всички области, вкл. и в 
търговско-икономическата, стартира с 
установяването на дипломатически 

отношения между двете страни на 13 

декември 1991 г. След тази дата силните 
връзки и приемственост между двете 
държави се развиват непрекъснато. 

В Южна Африка има голяма 
българска общност, която неизменно 

благоприятства за развитието на 
добрите връзки между двете страни. 

Именно към това призова временно 

изпълняващият длъжността посланик на 
ЮАР - г-н Боики Мотлунг на 01.08. във 
Варна на организиран коктейл под 

наслов “Приятелство и бизнес с Южна 
Африка” в Гранд Хотел “Димят”.  

Организатор и гост беше г-н Румен 

Ганчев, почетен консул на Южна 

Африка във Варна. Сред останалите 
гости бяха кметът на града Иван 

Портних, областният управител на 
Варна Иван Великов, също и 

представители на Европа Директно 

Варна и на Варненската търговско-

индустриална камара, в лицето на 
председателя на УС г-н Иван Табаков. 

В своето приветствие към 

присъстващите г-н Мотлунг подкани 

към провеждане на разговори в редица 
области от взаимен интерес. 
Затвърждаването на двустранните 
взаимоотношения и сътрудничество 

присъстваше и в обръщенията, 
отправени от г-н Ганчев и г-н Табаков в 
началото на събитието. След 

официалната част г-н Мотлунг проведе 
разговор с всички гости, интересувайки 

се както от сътрудничество и работа, 
така и от български традиции и обичаи. 
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Най-интересните културни събития във Варна
  

 
Август месец в морската столица 

обедини прекрасните условия за 
почивка с най-различни мероприятия, 
чествания и забавления за граждани и 

гости на града. Една част от тях бяха 
организирани в подкрепа на 
кандидатурата на Варна за европейска 
младежка столица през 2016 г., други в 
подкрепа на кандидатурата на града за 
европейска столица на културата, а 
трети просто целяха интерес и 

забавление. В следващите редове ще ви 

разкажем за събитията, на които 

присъства Европа Директно Варна. 
На 1 август на колоните на 

Морската градина беше окачена мрежа 
от 6000 компактдиска, наречена 
“Огледало Култура”. Този арт проект е 
създаден от арх. Борислав Игнатов в 
подкрепа на кандидатурата на Варна за 
европейска столица на културата през 
2019 година. Огледалото от дискове, 
закачено на рибарска мрежа, 
представлява особен интерес за 
граждани и гости на града. 
Представители на Европа Директно 

Варна също посетиха привлекателния 
обект. 

 

 
 

На 1 август беше открит също и 

Международният панаир на занаятите и 

изкуствата, проведен за 17-ти пореден 

път във Варна. Граждани и гости на 

града се насладиха на творбите на едни 

от най-добрите автори в областта на 
изящното и приложно изкуство, 

художествените занаяти, музиката. 
Представители на “Европа Директно 

Варна” посетиха събитието и имаха 
възможност да наблюдават на живо 

създаването на изящни творби. 

Панаирът бе отворен за посещение до 

21 август. 
 

 
 

Малко след това дойде време и на 
инициативата „Алея на книгата”, 

проведена в периода 2-11 август. 
Станахме свидетели на голямо 

разнообразие и жанрове на над 35 

водещи издателства, разположени в 12 

шатри. На специална сцена до 
Фестивалния конгресен център по време 
на събитието се провеждаха срещи с 
автори и литературни четения. 
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Между 1 и 21 август също така се 
проведе и Международен фолклорен 

фестивал с участието на международни 

фолклорни формации. На 9 август 
Европа Директно Варна станаха 
свидетели на т.нар. „фолклорна 
плетеница”, при която участниците 
направиха дефиле от хотел “Черно 

море” до “Летния театър”, като всеки 

участник изпълняваше традиционните 
за страната си музика и танци. 

 

 
 

Фотоизложба на открито на входа 
на Морската градина показа подбрана 
колекция от "Международен 

Фотографски Салон - Варна 2003 - 

2013". Тя е организирана с подкрепата 
на Община Варна и е част от 
кандидатурата на град Варна за 
Европейска столица на културата през 
2019 г. Подкрепяйки кандидатурата, 
Европа Директно Варна посети 

експозицията, наслаждавайки се на 
съвременна черно-бяла фотография, 
цветна фотография и компютърно-

обработена фотография. 
 

 

Не липсваше и събитие, което да дава 
поглед към миналото. По повод 1150 

години от Моравската мисия на Кирил и 

Методий, на входа на Морската градина 
бе открита историческа изложба, 
организирана със съдействието на 
Община Варна, Института за 
литература при БАН, Национална 
библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 

и по идея и с финансовата подкрепа на 
д-р Милен Врабевски, председател на 
Фондация Българска Памет. От Европа 
Директно Варна посетихме изложбата, в 
която присъстваха текстове както на 
български, така и на руски и английски 

език. 

 

 
 
На 8 август представители на Европа 

Директно Варна бяха поканени на 
откриването на изложбата “Париж – 

безкраен празник” в Радио Варна. 
Имахме възможността да разгледаме 
творбите на плеяда творци, 

представящи своите картини и 

скулпторни произведения. Сред 

авторите са Андрей Даниел, Вежди 

Рашидов, Вихрони Попнеделев, Греди 

Асса, Емил Мирчев, Емил Стойчев, 
Захари Каменов, Милена Йоич, 

Николай Панайотов и Николай Янакиев, 
като общото между тях е светновното 

културно средище Париж. 
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Не пропуснахме още салса 
фестивал със световно известни 

шампиони и учители по салса, концерти 

на чуждестранни хорове и наши 

певчески формации на сцена 
„Раковина” в Морската градина, както и 

хубавото настроение и усмивки по 

улиците на Варна. 
 

 
 

 

 

ВТИК и Европа 

Директно Варна връчват 

сертификати на успешно 

завършилите проекта    

E. T. O. S. 

 
На 13.08.2013 г. в зала “Варна” на 

Общината се проведе финалната среща 
на участниците по проект E. T. O. S. 

(Effective Training for Outsiders of 

Society) - “Ефективно обучение на 

социално изключени”, осъществен с 
партньорството на Община Варна, 
Асоциация “Да съхраним жената”. 

 

 
 

 
 

Проектът е създаден по секторна 
програма "Грундтвиг" за сертифициране 
на умения и знания на 
нискоквалифицирани възрастни и 

интеграцията им на пазара на труда. 
Осъществен е с директното 

финансиране на генерална дирекция 
"Образование и култура" на 
Европейската комисия по програма 
"Грундтвиг", част от тематична 
програма "Обучение през целия живот".  

Идеята на проекта E.T.O.S. е да 
подпомогне социално и трудово 

изолирани пълнолетни, които често не 
са имали шанса да получат официално 

удостоверение за възможностите и 

компетенциите си. Причина за това 
може да бъде, че не са завършили пълен 

учебен цикъл и са отпаднали от 
образователната система, имат различни 

когнитивни затруднения при 

обучението или пък това са имигранти, 
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които не успяват продължително да 
посещават стандартизиран цикъл на 
обучение за пълнолетни. Липсата на 
официално признати умения намалява и 

без това ниските им шансове да се 
включат на пазара на труда и увеличава 
степента на социалното им изключване. 
Основаната цел на проекта е да 

създаде съвременен и практичен модел 

на обучение, който не изисква 
интензивно присъствие в "час", но 

позволява обучение по време на работа, 
което да предаде и удостовери основни 

умения на описаната целева група. 
Разработваната иновативна методология 
на обучение и сертификация на 
уменията се е осъществила посредством 

практически дейности и взаимодействие 
с местни предприемачи, определени от 
тях наставници и опитни 

професионални обучители. 

На вчерашната финална фаза в 
присъствието на гости, медии, 

участници по проекта и техните 
обучители, на 24 варненци бяха връчени 

евросертификати за усвоено трето ниво 

от Европейската квалификационна 
рамка по специална методика за 
обучение на конкретно работно място. 

Сред организаторите по проекта беше г-
жа Йорданка Ненчева, председател на 
Асоциация “Да съхраним жената”, 

която резюмира в презентация 
дейностите по проекта и резултатите от 
него. Представители на ВТИК и Европа 
Директно Варна бяха сред връчващите 
сертификати и удостоверения на 
участниците. Мероприятието завърши с 
общи снимки пред зала “Варна”.  

 

 

 

 

Европейско първенство 

по баскетбол във Варна 
 

 

 
Икономически университет - Варна 

беше домакин на европейското 

първенство по баскетбол за кадетки до 

16 години в Дивизия А. Гости от цяла 
Европа участваха в състезанията, като в 
подкрепа на отбора от всяка държава 
бяха дошли, заредени за победа агитки. 

За съжаление българският отбор 

завърши последен, но това не помрачи 

доброто настроение от гостуването на 
отборите от различни националности и 

гости на града. На събитието 

представители от Европа Директно 

Варна имаха възможността да се 
насладят на няколко от последните 
мача. 
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Европейско първенство 

по плажен волейбол до 

23 г. 
 

 

И докато сме на спортна тематика, не 
можем да пропуснем да ви разкажем и 

за друг интересен спорт, особено 

характерен за сезона. На Южния плаж 

във Варна в периода 15-18 август 
премериха сили 128 спортисти в битка 
за европейската корона по плажен 

волейбол до 23 години. Състезанието се 
проведе за първи път на територията на 
страната ни и също така беше 
континентална квалификация за 
Световното първенство до 23 години 

през 2014 година. В него взеха участие 
32 двойки за всеки пол, всички родени 

на или след 1 януари 1992 година. 
Шампиони станаха поляците от страна 
на силния пол и швейцарките сред 

жените. 
 

 

 

 

 

Празнуваме Деня на 

Варна – 15 август 

 
Както всяка година Денят на Варна 

е отбелязан по най-добрия възможен 

начин. Още сутринта в 8:30 бяха 
открити тържествата с литургия и 

благодарствен молебен за здравето на 
варненци в Катедралния храм “Свето 

Успение Богородично”, последвани от 
тържвественото издигане на флага на 
Варна на пл. “Свети Свети Кирил и 

Методий”.  
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Снимка: © Varnautre.bg 

 
По традиция и тази година беше 

подготвено за изпълнение пред Храма 
масово празнично хоро, но заради 

тревогата от инцидента край Езерово, то 

беше отменено. През целия ден музеите 
бяха отворени за гости, предлагайки 

допълнителни програми и мероприятия, 
а вечерта от 20 часа в летния театър се 
проведе празничен концерт с участието 

на Мария Илиева, Белослава, Любо, 

Орлин Павлов и други популярни 

изпълнители. Младежки концерт имаше 
и на Амфитеатъра под Пантеона в 22 

часа. 
 

 
  Снимка: © Varnautre.bg 

 
Празникът завърши с тържествена 

заря, продължаваща 17 минути, след 

която граждани и гости на града се 
насладиха на съвременно представяне 
на магията на танца на дервишите, 
изпълнен от световно известния 
изпълнител Зия Азази. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Снимка: Румен Сарандев (petel.bg) 
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Зия Азази 
Снимка: Varnautre.bg

 

Летище Варна открива нов терминал 
 

 
 
На празника на Варна - 15 август, бе 
открит нов модерен пътнически 

терминал, който е проектиран и 

изграден с участието на фирми от 
България, Германия, Турция и 

Великобритания. Представители на 
ВТИК и Европа Директно Варна 
посетиха събитието, като сред гостите 

бяха също министърът на транспорта 
Данаил Папазов, министърът на 
образованието и науката Анелия 
Клисарова, главният изпълнителен 

директор на компанията концесионер 

"Фрапорт туин стар еърпорт 
мениджмънт" – Алета Фрейн фон 

Масенбах, кметът на града Иван 
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Портних, както и различни 

представители на местната и 

централната власт. Терминалът е 
построен на 20 000 кв. м – 3 пъти по-

голяма площ от тази на стария 
терминал, като в строителството му са 

вложени над 75 млн. лв. След като 

лентата беше официално отрязана, на 
гостите беше предложена обиколка из 
всяка зала на терминала, изненади и 

празничен коктейл. 

               

          
 

 
 

Техниката, машините, пожарните коли и оборудването са от най-модерните в 
технологичния свят. 
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Европа Директно Варна – домакин на пътуващата 

изложбa на Европейската комисия 
 

 
 

По повод Европейската година на 
гражданите – 2013 г., обявена от 
Европейската комисия, Европа 
Директно Варна е домакин на пътуваща 
изложба “Да работим в полза на 
бъдещето като отговорни граждани на 
ЕС”. Целта на изложбата е да припомни 

правата на европейците, за да бъдат те 
стабилни в общността, икономиката и 

гражданското общество. Организатори 

на пътуващата изложба са Европейската 
комисия, Алиансът от неправителствени 

организации по повод Европейската 
година на гражданите 2013, 

Европейският институт, който е 
координатор на Алианса за България, и 

мрежата от 15 информационни центъра 
"Европа Директно" в България. 
Изложбата беше отворена за посещение 
в информационния център "Европа 
Директно Варна", бул. "Приморски" 

135. Радвахме се на гости както от 
Варна, така и от Европа. Гости от 
Словения разглеждаха информационния 
център и пътуващата изложба, и си 

тръгваха с различни информационни 

материали, достъпни за всеки посетител 

на центъра. Информационният център 

също беше домакин и на представители 

на дипломатическа мисия на Кралство 

Холандия в България. По време на 
тяхното гостуване бяха разменени 

впечатления за приликите и разликите 

между двете държави, за техните дела и 

идеи. Гостите проявиха интерес към 

центъра, интересувайки се как работи 

той в България. Последваха обещания за 
нова среща съвсем скоро през октомври, 

когато вече Кралството ще бъде 
представлявано от своя посланик. 
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Обучения и стажантски програми 
 

Представители на Европа Директно 

Варна бяха поканени да участват в 
Кръгла маса на тема “Какво е успешен 

проект?”, организиран от Областен 

информационен център – Варна. 
Акценти във форума бяха начините за 
разработване на успешен проект, 
етапите на проекта, насоки за 
кандидатстване, също така бяха 
представени и възможности за 
финансиране на проекти през 
следващия програмен период 2014-2020 

година. За нас беше полезно да си 

припомним как се подготвят успешни 

проекти и се надяваме да можем да 
приложим получената и дискутирана 
информация на практика. 
 

 
 

Създавайки традиции в 
предлагането на стажантски програми, 

информационният център “Европа 
Директно Варна” даде възможност на 
първите си стажанти за изява. 
Едномесечен стаж при нас завърши 

Теодора Янкова, студент по 

Европеистика, като по време на стажа 
си тя имаше възможност да се запознае 
с правата и шансовете си за успех в 
рамките на ЕС, да поддържа интереса 
към ЕС, да присъства на свързването на 
ЕС и неговите граждани на местно 

ниво, да получава и разпространява 
информация и съвети относно 

политиките на ЕС, да участва в 
разнообразни събития и 

информационни кампании. 

 

 
 

За участие и принос към 

стажантската програма г-н Иван 
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Табаков, председател на УС на ВТИК, 

връчи на стажантката сертификат, 
описващ дейностите й по време на 
стажа и оценка на представянето й.  

 

 
 

Също така, от Европа Директно 

Варна сме щастливи да обявим, че чрез 
стажантските си инициативи успяваме 
да поддържаме връзка с младите 
българи, не само учащи в страната, но и 

в чужбина. Стажът, изкаран в Европа 
Директно Варна от Борислав Банков, е 
чудесен пример за международното 

сътрудничество на центъра. Боби също 

следва европеистика в университета в 
Маастрихт, Холандия, и намери за 
полезно да проведе стаж по 

специалността си именно при нас. 
Неговото участие в дейността на 
информационния център също беше от 
полза за нас, при което след успешното 

завършване на стажа, неговият ментор 

Божил Божилов му издаде персонална 
препоръка, а Председателят на УС на 
ВТИК Иван Табаков – сертификат за 
проведен стаж в Европа Директно 

Варна. Оттук нататък на Боби му 

предстоят още стажове в реномирани 

институции в страната и чужбина. 
Пожелаваме на стажантите си късмет и 

успешна реализация! 

 

 
 

 
 

 

 

Новини от и за Европа 
 

 

По-малко пари за 

България 
 

По-малко пари ще получи България 
по всички европрограми през следващия 
програмен период. Това стана ясно след 

одобрението на проекта за споразумение 

за партньорство с ЕК за периода 2014-

2020 г. на 21 август 2013 г.  
Споразумението за партньорство 

представлява стратегически документ, 
определящ националните приоритети, 

които ще се финансират от 
Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. В него се 
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залагат и механизмите, чрез които ще се 
гарантира ефективното и ефикасно 

използване на тези средства. 
Разработването му става при спазване 
на принципа на партньорство, с 
участието на представители на 
администрацията, местните власти, 

социално-икономическите партньори, 

структурите на гражданското общество, 

академичната общност и други. В 

периода 23.07-07.08.2013 г. се проведе и 

публично обсъждане на документа. 
Вицепремиерът и министър на 

правосъдието Зинаида Златанова 
отбеляза обаче, че съзнателно все още 
не се представят данните от сегашния и 

от предстоящия програмен период. 

Общата сума по оперативните 
програми за периода 2014 – 2020 г., без 
Програмата за селските райони и 

Програмата за морско дело и рибарство, 

е малко над 6 млрд. евро. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еврозоната се 

възстановява 
 

Франция и Германия са най-силните 
и стабилни страни в еврозоната. 
Благодарение на техния силен подем 

през последните месеци, валутният 
съюз излиза от рецесията през второто 

тримесечие на 2013 г., бележейки ръст 
от 0.3 % в месеците до юни по данни от 
Евростат. Оказва се, че германската 
икономика е нараснала с 0.7 %, което се 
дължи предимно на частното 

потребление и потреблението, отчетено 

от държавния сектор. От началото на 
2012 г. това е най-високият растеж на 
БВП. Колкото до Франция, нейният БВП 

реализира растеж от 0,5 % през второто 
тримесечие, което за нея е първият 
растеж от 2011 г. насам. Една голяма 
част от европейските държави също се 
намират в експанзия за този период. 

Пример за това са икономиките на 
Австрия, Естония, Белгия, Словакия и 

Финландия. Португалия също е страна, 
излизаща от рецесията с ръст на БВП от 
1.1 % за второто тримесечие. 

На фона на „двете големи” обаче 
Испания отбелязва спад на икономиката 
си от 0.1 %, Италия и Холандия – с 0.2 

%, Кипър - с рекордни 1.4 %.  

Любопитно е също, че 
предварителният индекс на 
мениджърските поръчки (PMI) достига 
рекордните 51.7 пункта. Това е 
показател, който измерва динамиката на 
производството и сектора на услугите. 
Той обаче не доказва непременно, че 
добрите темпове на съюза ще 
продължат, но е сигурно, че крайните 
резултати за август ще отчетат ръст на 
производството и услугите. 

Въпреки добрите данни дотук, 

безработицата в редица страни-членки 

остава на рекордно високи нива, 
банковите кредити към бизнеса отчитат 
понижение, страните продължават да 
ограничават държавните си разходи, за 
да се справят с нарастващите си 
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дългове. Необходим е силен, стабилен и 

устойчив всеобщ растеж за справяне с 
рецесията. 
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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 
 


