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Нашите събития 

 
Първи цикъл на семинар "Младежта в ЕС" 

 

  

 
 

През последния месец стартирахме 
дейността си по семинара "Младежта в 
ЕС", давайки възможност за изява на 
млади хора. 

По повод гръцкото председателство 
на ЕС, ЕДИЦ – Варна обяви конкурс 
през февруари за изготвяне на 
презентация за гръцката история, 
икономика и култура, като участниците 
бяха средношколци и студенти. Те се 
подготвяха самостоятелно или в екип, 
като готовите презентации трябваше да 
бъдат изпратени най-късно до 4 март на 
доц. Виолета Димитрова - зам. ректор на 
Икономически университет - Варна за 
оценка. Самото оценяване стана от 

компетентно жури, ангажирано да 
отличи най-добрите. 

 На 14 март отличените екипи имаха 
възможността да представят пред 
публика подготвените от тях материали. 
Имаше най-разнообразни  
представяния, които се радваха и на 
добра публика и жури. Най-добрите 
участници печелят пътуване до Гърция, 
организирано от ЕДИЦ – Варна, 
съвместно с Клуб „Приятели на Европа”, 
в периода 24-26 април, 2014 г. 

На участниците бяха раздадени 
грамоти и информационни материали от 
библиотеката на център Европа 
Директно – Варна.
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Трудова борса 19.03.2014 

 
Търсят над 1000 души за работа в 

туризма през новия туристически сезон. 
Това стана ясно на проведената на 19 
март традиционна за Варна младежка 
трудова борса. 

Близо 45 фирми от региона обявиха 
свободните работни места, а 50 
безработни успяха да сключат трудови 
договори на място. 

В събитието взе участие и г-н Иван 
Табаков, председател на УС на ВТИК и 
представител на Европа Директно - 

Варна, обявявайки позицията си в 
подкрепа на младежката заетост. 

Проблемът с младежката 
безработица остава сред основните не 
само за България, но и за всички 
останали страни от Европейския съюз. 
Затова през тази година всички държави 
ще получат целево финансиране по 
Европейската младежка гаранция. За 
България то се очаква да бъде в 
рамките на 100 млн. лева, които в 
момента прецизно се разпределят по 
направления. 

 
 

 
 

"Глобално село" в МОЛ Варна 
 

Студенти, ученици от варненски 
гимназии и доброволци от 9 държави, 
стажуващи у нас по програми на най-
голямата студентска организация в 
света - AIESEC, превърнаха за ден 
Пазара на Мол Варна в „Глобално село“.  

В петък вечер младежите от Полша, 
Унгария, Украйна, Гърция, Грузия, 
Бразилия, Малайзия, Индонезия и 
Индия „отвориха“ информационни бюра, 
за да представят историята, културата, и 

традициите на родните си страни в 
рамките на инициативата на AIESEC 
„Глобал Вилидж - всички заедно“.  

На събитието бяха и представители 
на Европа Директно - Варна, вземайки 
участие с дискусии за европейските 
страни и света, раздаване на 
информационни материали и създаване 
на нови приятелства и контакти. 
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Проект по програма „Черноморски басейн 2007 – 2013“ 
 

На 26.03 в Арт салона на радио 
Варна беше представен проектът 
"Създаване на Черноморска мрежа за 
устойчив туризъм в България, Румъния, 
Украйна , Молдова и Грузия". Проектът 
се финансира от Съвместната 
оперативна програма „Черноморски 
басейн 2007 – 2013“ по решение на 
Европейската комисия.  

Събитието посети г-н Иван Табаков, 
председател на УС на ВТИК и 
представител на Европа Директно – 
Варна, подкрепяйки идеята за проекта. 
Мероприятието е полезно съща за 

представителите на туристическия 
бизнес във Варна, браншовите 
организации, културните институции и 
неправителствените организации. Те 
бяха запознати с възможностите да се 
презентират в уеб портала, да установят 
ползотворно сътрудничество с 
партньори от останалите 4 града от 
Румъния, Украйна, Молдова и Грузия и 
същевременно ще се даде възможност 
на Община Варна да получи обратна 
връзка за потребностите на 
туристическия бизнес в промоционално 
отношение. 

 

 

 

Бизнес закуска с представители на бизнеса 
 

Със съдействието на г-н Иван 
Табаков, председател на УС на ВТИК и 
представител на Европа Директно – 
Варна, Информационен център за Южен 
поток във Варна организира поредица от 
бизнес срещи, започвайки на 25.03.2014 

г., когато се проведе бизнес закуска с 
презентация под наслов „Как най-бързо, 
ефективно и професионално да влезете 
в крак със законодателството по околна 
среда?”. Законодателството и 
процедурите във всяка европейска 
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страна са различни и е необходима 
прецизна подготовка с помощта на 
специалисти. За да разкажат за 
българската страна на нещата бяха 
поканени представители на 
консултантската фирма в областта на 
опазване на околната среда ПОВВИК.  

“Инициативата и домакинството на 
подобни срещи, които подпомагат 
фирмите и техния мениджмънт с ноу-хау 
и обмяна на опит, аз определям като 
отговорно поведение към местния 
бизнес и неговите нужди”, каза в 

началото на срещата Иван Табаков, 
откривайки мероприятието. 

Мирослава Тодорова, изпълнителен 
директор на ПОВВИК, сподели богатия 
опит на компанията, разказвайки за 
превенцията на най-често допусканите 
управленски грешки в сферата на 
опазването на природата. В края на 
срещата възникнаха много въпроси и 
дискусии сред участниците, като 
организаторите бяха насреща да дават 
съвети спрямо компетенциите си. 
Разгледайте снимки от събитието.  

 

        
 

 
 

 

 

Опазване и съхранение на архитектурното наследство на 

Варна 
 

На 26.03. в Община Варна се проведе 
заседание на консултативния съвет по 
туризъм. В рамките на заседанието 
беше направена презентация на г-н 
Робърт Скот – консултант на 
кандидатурата на Варна за Европейска 
столица на културата през 2019 г., който 

успешно е консултирал английския град 
Ливърпул, спечелил конкурса. В 
изявлението си той каза, че варненското 
архитектурно наследство трябва да 
бъде обвързано със съвремието, а 
младите хора да бъдат въвлечени в 
опазването му. 
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В подкрепа на дейностите по 

кандидатурата на Варна за Европейска 
столица на културата за 2019 г. е и 
екипът на Европа Директно – Варна. Г-н 
Иван Табаков участва с дискусията, 

която се заформи около идеята за 
опазване и съхранение на 
архитектурното наследство на морската 
ни столица. 

 

    
 

 

Представяне на австрийската фирма "БИОГЕСТ" 

 

 
 

На 27.03.2014 г. г-н Иван Табаков, 
председател на УС на ВТИК и Европа 
Директно – Варна, представи на 
специално организирано мероприятие 
дейността на австрийската фирма 
"БИОГЕСТ", която се занимава с 
проектиране и изграждане до ключ на 
установки за производство на биогаз.  

Фирмата има 25-годишен опит в 
екологичното инженерство. Нейни 
офиси има из цяла Европа: Австрия 
(Клостернойбург/Виена), Санкт 
Валентин/Линц, Италия (Милано), Чехия 

(Брецлав), Румъния (Тимишоара), 
Великобритания (Челтнъм), Сърбия 
(Белград) и др. Сред услугите, които 
предлага са разработване на проекти, 
проектиране, подаване на документи, 
финансиране, изграждане на системата 
до ключ, въвеждане в експлоатацията, 
оперативно управление, субстратен 
контрол и поддръжка. 

Биогест има богат оперативен и 
регионален опит в изграждането и 
експлоатацията на биогаз инсталации. 
Като част от сферата на бизнеса, 
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Биогест изгражда и поддържа 
инсталации за биогаз, в които притежава 
мажоритарен дял от капитала. 
Допълнително, това позволява 
прилагането на насъбрания опит от 
производствения процес и оперативно 
ноу-хау и дава на компанията поток от 
приходи със стабилнa динамика.  

Стана ясно, че в средносрочен план, 
се планува изграждането на атрактивно 
портфолио на инсталации за биогаз в 

Европа. В края на 2011 г., първата 
биогаз инсталация от този бранш се 
откри в Чешката Република.  

Беше организирано и посещение на 
инсталацията за биогаз на добричката 
фирма "Атанасов груп". В момента 
"БИОГЕСТ" завършва изпитанията на 
инсталацията и през месец май 
предстои включването и към 
електроенергийната система на 
България. 
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Новини от Европа 

 
Oбщо зарядно устройство за всички модели мобилни 

телефони 

 
Трябва да има едно общо зарядно 

устройство за всички мобилни 
телефони, продавани в ЕС, реши 
Европейският парламент, приемайки 
промените в директивата за 
радиооборудването. Използването на 
едно общо зарядно устройство ще 
намали отпадъците, разходите, както и 
затрудненията за потребителите.  

“Това е в интерес както на 
потребителите, така и на околната 
среда. Общото зарядно устройство ще 
сложи край на събирането на много 
зарядни устройства на едно място и ще 
намали електронните отпадъци с 51 000 
тона годишно“, заяви докладчикът 
Барбара Вайлер. 

Членовете на Европейския парламент 
призоваха за подновяване на усилията 
за разработване на общо зарядно 
устройство за някои категории 
радиооборудване, по-специално 
мобилните телефони. Това ще намали 
затрудненията при използването им и 
ще намали ненужните отпадъци и 
разходи. 

Депутатите промениха законопроекта, 
така че работата с общи зарядни 
устройства да бъде основно изискване 
за радиооборудването. Европейската 
комисия ще преценява кои конкретни 
видове радиооборудване ще трябва да 
отговорят на това изискване. 

 

 
 

©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE 

 

 

Окончателно премахване на роуминг таксите в ЕС 
 

От 15 декември 2015 г. телефонният 
разговор или изпращането на имейл от 
мобилен телефон от друга страна-
членка на ЕС не трябва да струват 
повече, отколкото същата услуга у дома, 
препоръчаха депутатите от комисията 
по промишленост на 18 март. Това е 
поредна стъпка към окончателното 
премахване на роуминг таксите в ЕС, 
като остава решението да бъде 

потвърдено в пленарна зала, както и от 
Съвета. ЕС постепенно намалява тези 
такси от 2007 г. – вижте нашата графика 
за повече подробности. 

В резултат на европейското 
законодателство крайните цени на 
обажданията и на текстовите съобщения 
са намалели с 80%, докато таксите за 
пренос на данни са с около 90% по-
ниски, отколкото през 2007 г. Въпреки 
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това изследване на Комисията показва, 
че 28% от пътуващите в ЕС 
продължават да изключват телефоните 
си, когато отиват в друга страна. 

Графиката показва как са се 
променили таваните на роуминг таксите 
от въвеждането им от ЕС. Цените на 

обажданията са представени в 
евроцента на минута, за текстовите 
съобщения – в евроцента на 
съобщение, таксите за пренос на данни 
– в евроцента на мегабайт; → означава 
изходящо съобщение, ← - входящо 
съобщение. 

 

 

 
 

 

 

ЕП иска еднакво третиране на Интернет трафика 

 
Много потребители в ЕС 

продължават да страдат от блокиран 
Интернет трафик, показва изследване 
на Комисията. Всички данни, предавани 
през Интернет, ще бъдат третирани по 
един и същи начин, независимо кой е 
източникът им и какво е съдържанието 
им, реши Комисията, като включи това 
правило в законодателен проект за 
регламентирането на 
телекомуникационния сектор. 

Когато стоите пред празния екран и 
очаквате да заредите някоя 
уебстраница, забавянето може да е 
следствие от натоварен трафик в 

мрежата в пикови часове, но също така 
може причината да е при Интернет 
оператора Ви, който е решил да 
ограничи достъпа до определени 
конкурентни услуги и приложения. На 18 
март комисията по промишленост в ЕП 
гласува за забраната на такава 
практика, която влиза в нарушение на 
принципа на мрежовата неутралност. 

„Трафикът трябва да бъде третиран 
еднакво, без дискриминация, 
ограничения или намеса“, посочи 
авторката на доклада на ЕП Пилар дел 
Кастильо след гласуването. 
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Европейско дърво на годината стана старият сливенски 

бряст 

 

 
 
 
Старият бряст в Сливен спечели 

конкурса за "Европейско дърво на 
годината 2014". В конкурса участваха 
дървета от десет европейски държави - 
Чехия, Унгария, Словакия, Ирландия, 
Полша, Шотландия, Франция, Италия, 
Уелс и, разбира се, България. 
Резултататите бяха обявени в сградата 
на Европейския парламент в Брюксел, 

след като победителят бе определен 
чрез електронното гласуване.  

Старият бряст се намира в центъра 
на Сливен. Дървото е природен 
феномен на възраст около 1100 години 
и е обявено за защитен обект. 
Обиколката му при корена е над 5.65 
метра, а височината му достига 10 
метра. 

 

 

Младежки конкурс за есе 

 

 

 
“Академия за лидери” с подкрепата на 

Представителството на Европейската 
комисия в България обявява младежки 
конкурс за есе по една от следните 
теми: 

I.    Три мерки за по-здрава България; 
II.    Десета годишнина от 

Разширяването на ЕС от 2004г. 
III.    Здравно неравенство в 

светлината на членството в ЕС; 

IV.    Здрави ли са българските 
градове? 

Участие в конкурса могат да вземат 
студенти, докторанти, асистенти и 
млади професионалисти от 
здравеопазването, икономиката, 
политиката, социологията, 
архитектурата, и други сфери.  

Авторите на отличените есета ще 
бъдат наградени на тържествена 
церемония в сградата на 
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Представителството на Европейската 
Комисия в София на 9 май – Деня на 
Европа. 

Заелите първите три места ще 
получат възможност да посетят 
Европейските Институции в Брюксел, на 
отличените участници ще бъдат 
предложени стажове в Академията и в 

други организации, участие в проекти и 
др. 

Есетата, придружени от 
автобиография и снимка, се приемат на 
електронен адрес 
academy@pubhealth.eu в срок до 
20.04.2014. 

Желаем успех на участниците! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


