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бул. Примoрски 135, Варна 9002 • тел. 0878 624106 • eudirectvarna@vcci.bg • www.vcci.bg/eudirect 

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? 

• Напредък по европейска програма за миграцията  

• “Извърви километър в нейните обувки на 8 март” 

• Депутатите слагат край на непрозрачните такси при разплащането с 

карти  

• Социални и икономически препоръки в рамките на дебата за 

Европейски семестър 2015 

• Посещение на Мартин Шулц в Китай по повод развиване на 

отношенията Китай - ЕС  

• ЕС ще инвестира 1,18 млрд. евро от регионалните фондове за 

подкрепа на икономическия растеж и МСП в България  

• Над 2000 опасни продукти изтеглени от европесйкия пазар през 2014 

г. 

II. EDIC в действие! 

•   Зацветяване и озеленяване на “Малки римски терми-Одесос” 

•   Варна отбелязва Часът на Земята 
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 Напредък по европейска програма за миграцията 

 
На 4 март Комисията започна работа 

по цялостна европейска програма за 

миграцията. Бяха проведени първи 

ориентационни дебати по ключови 

дейности с цел да се засилят усилията на 

ЕС за прилагане на съществуващите 

инструменти и сътрудничеството при 

управлението на миграционните потоци 

от трети държави. 

Както вече знаете, управлението на 

миграцията е сред основните приоритети 

на Комисията в плана на Юнкер „Ново 

начало за Европа”. Новата структура и 

работни методи на Европейската 

комисия са първа стъпка към справяне с 

предизвикателствата, свързани с 

миграцията, и към използване на 

възможностите, които тя предоставя, 

посредством прилагане на цялостен 

подход. По време на ориентационните 

дебати депутатите определеха четирите 

основни области, в които са запланувани 

действия в европейската програма за 

миграцията с цел изпълнение на 

политическите насоки на председателя 

Юнкер. Четирите откроени области са 

солидна обща система за убежище,    

нова европейска политика за законната 

миграция, по-активна борба с 

незаконната миграция и с трафика на 

хора, гарантиране на сигурността по 

външните граници на Европа. 

ЕК ще положи всички усилия за 

премахване на съществуващите различия 

в националните практики в областта на 

политиката за убежище. 

Задълбочаването на сътрудничеството с 

трети държави и интегрирането на 

миграцията в изготвянето на стратегии 

за развитие също ще бъдат от 

съществено значение за преодоляване на 

първопричините за миграцията. Също 

така, Комисията е поела ангажимент ЕС 

да полага повече усилия в подкрепа на 

мерките по преместване и презаселване, 

чрез близък диалог с държавите членки и 

с третите държави, в които има голям 

брой бежанци. 

Докато предприема мерки за 

намаляване на съществуващата 

безработица, ЕС ще привлича 

подходящи таланти, за да бъде по-

конкурентоспособна в световен план. 

Тъй като това е свързано с дългосрочни 

усилия, ЕК ще започне преглед на 

Директивата на ЕС за синята карта. Това 

е труден и продължителен процес, който 

може да бъде осъществен единствено 

чрез дискусии със страните членки, 

включително относно по-хоризонтален 

подход към политиката за законната 

миграция. 

Според Frontex през 2014 г. 

границите са преминати незаконно от 

около 278 000 души, което е два пъти 

повече в сравнение с 2011 г. Голяма част 

от тези мигранти използват 

контрабандисти - или самите те са 

жертва на трафика на хора. Като 

доразвива съществуващото 

законодателство относно незаконната 

миграция и борбата с трафика на хора, 

Комисията иска да засили действията си 

в тази област. Ще се работи по 

изготвянето на цялостен набор от 

действия срещу незаконното превеждане 

на хора през граница и ще продължи 

разработването на конкретни 

инструменти, насочени към приоритетни 

държави и маршрути, в тясно 

сътрудничество с трети страни, 

включително чрез съществуващите 

споразумения за обратно приемане и 

рамки за сътрудничество. 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Управлението на границите е 

споделена компетентност между ЕС и 

държавите членки и наблюдението на 

външните граници на ЕС е от 

жизненоважен интерес за всички. 

Подготвянето на европейската програма 

за миграцията ще бъде възможност да се 

обсъди дали и до каква степен 

Агенцията за управление на границите 

на ЕС (FRONTEX) се нуждае от 

увеличение на своя бюджет, както и от 

повече оперативни активи и човешки 

ресурси, за да се справя по-добре с 

променящите се предизвикателства по 

външните граници на ЕС. Трябва да 

съберем повече ресурси от държавите 

членки, ако наистина искаме да засилим 

работата на Frontex и да използваме 

европейските екипи за гранична охрана. 
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“Извърви километър в нейните обувки на 8 март” 

 

 
 

На 8 март за трета поредна година у 

нас се проведе мартенската кампания 

„Извърви километър в нейните обувки“, 

в която мъже обуват дамски обувки на 

висок ток, за да привлекат общественото 

внимание върху насилието над жени. 

Инициатори на събитието са Фондация 

„Ресурсен Център Билитис“, Български 

хелзинкски комитет и Информационното 

бюро на Европейския парламент в 

България.  

„Walk a mile in her shoes“ е 

международна инициатива, стартираща 

през 2001 г. На тези демонстрации мъже, 

обути в дамски обувки, привличат 

медийното и общественото внимание 

върху насилието над жени, 

изнасилванията и сексуалния тормоз и 

набират средства в помощ на кризисните 

центрове за жертвите. 

Тазгодишното послание е свързано 

основно с мъжете, тяхното отношение 

към различните форми на насилие и 

ролята им в преборването на сексизма в 

обществото – важно е да застанат в 

подкрепа на жертвите и да покажат ясно, 

че не биха участвали в какъвто и да е акт 

на насилие срещу жени. За да бъде 

шествието безопасно, в началото 

моделът Юлия Кулиш проведе кратък 

инструктаж за мъжете по ходене с 

високи дамски обувки. 

Насилието срещу жените продължава 

да бъде значителен проблем сред 

държавите-членки на ЕС, накърняващ 

основните права на жените като правото 

им на достойнство, достъп до 

правосъдие и равенство между половете. 

Ефектът на насилието срещу жените не 

се ограничава само до непосредствените 

участници – жертва(и) и извършител(и) 

– а оказва въздействие и върху 

семействата, общностите и обществото 

като цяло. Равенството между жените и 

мъжете е основен принцип на ЕС. Той се 

признава в договорите за ЕС и в Хартата 

на основните права на ЕС. Насилието 

срещу жените може да се свърже с 

няколко члена от Хартата — например 

човешко достойнство (член 1), право на 

живот (член 2) и неприкосновеност на 

личността (член 3), забрана на 

изтезанията и на нечовешкото или 

унизително отношение или наказание 

(член 4), право на свобода и сигурност 

(член 6) и недискриминация (член 21). 

Европейската комисия потвърждава 

решимостта на ЕС да се бори срещу 

насилието въз основа на пола със своята 

„Стратегия за равенство между жените и 

мъжете 2010-2015 г.“ 

Повече за насилието на жените в ЕС 

можете да намерите в общоевропейското 

проучване на Агенция на Европейския 

съюз за основните права (FRA): 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra

-2014-vaw-survey-factsheet_bg.pdf  
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Депутатите слагат край на непрозрачните такси при 

разплащането с карти 
 

Нови правила, валидни за целия ЕС, 

ще определят таван на таксите, които 

банките могат да налагат при покупки с 

дебитни или кредитни карти, според 

законодателство прието от Парламента 

на 10 март. Това ще спести разходи на 

търговците, но се очаква да се пренесе и 

в по-ниски цени на предлаганите стоки и 

услуги, което ще облагодетелства 

крайните потребители. Ограничението 

ще се прилага както за трансграничните, 

така и за националните картови 

плащания, с цел намаляване разходите за 

картодържателите. 

За трансграничните трансакции с 

дебитни карти договореното 

ограничение е на стойност 0,2% от 

стойността на сделката. По настояване 

на Парламента същият таван от 0,2% ще 

важи и за вътрешни разплащания след 

преходен период от 5 години, в рамките 

на който държавите членки могат да 

ограничават средната претеглена цена на 

всички вътрешни трансакции в рамките 

на дадена картова схема до 0,2%. 

За трансакции с кредитни карти 

таксите ще бъдат ограничени до 0,3% от 

стойността на сделката и страните 

членки могат да определят по-ниска 

такса за вътрешните разплащания с 

кредитни карти. 

В момента повечето търговци биват 

задължени да приемат всички карти при 

условията, поставени от компаниите, 

издали картите. Съгласно новите 

правила търговците, които избират 

картова платежна схема, ще трябва да 

приемат само карти, включени в тази 

схема, които са предмет на посочените 

правила за ограничение. Ако търговците 

установят тази практика, може да се 

окаже, че те приемат по-малко видове 

карти, но таванът на таксите следва да 

води до по-ниски разходи както за 

търговците, така и за купувачите. 

Новите правила няма да се прилагат 

по отношение на т.нар. тристранни 

картови схеми като например Diners и 

American Express (при които участва 

само една банка), при условие че картата 

е издадена и се обработва по същата 

схема. За търговските карти, използвани 

само за плащане на бизнес разходи, тези 

правила също няма да важат. 

След три години правилата ще се 

прилагат и за тристранните картови 

схеми, които лицензират други 

оператори да издават карти и по този 

начин да заобикалят закона, като де 

факто функционират като четиристранни 

картови схеми. 

Правилата за таван на таксите не 

засягат тегленето на пари в брой от 

банкомати. 

Източник: ЕП 
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Социални и икономически препоръки в рамките на 

дебата за Европейски семестър 2015 

 

 
 

На 11 март Парламентът подкрепи 

подхода на Европейската комисия за 

стимулиране на растежа и работните 

места след дебат за координацията на 

икономическите политики на страните 

членки през 2015 г. в рамките на т. нар. 

Европейски семестър. Икономическите 

политики на комисията бяха разгледани 

от три различни ъгъла, което доведе до 

три отделни резолюции, подготвени от 

различни комисии, свързани с: 

1. Годишен обзор на растежа 2015; 

2. Управление на единния пазар; 

3. Социалните въпроси и заетостта. 

И трите документа бяха одобрени с 

голямо мнозинство от членовете на ЕП. 

В първата резолюция депутатите 

призовават за по-голямо участие на 

националните парламенти в преговорите 

по Европейския семестър, повече 

действия и по-силна национална 

ангажираност със специфичните за всяка 

държава препоръки, от които през 2013 

г. са били реализирани едва 9%. ЕП 

подкрепи подхода на ЕК за растеж и 

възстановяване, организиран в три 

стълба - инвестиции, структурни 

реформи и благоприятстваща растежа 

фискална консолидация. Това стана с 

гласуването на резолюцията на 

комисията по икономически и парични 

въпроси на ЕП. Отправят се и препоръки 

за една по-конкурентоспособна и 

устойчива Европа, подготвена да 

издържи на бъдещи кризи, включително 

чрез стъпки за интегриране на 

капиталовите пазари, борба с данъчните 

измами и укриването на данъци, 

завършване на вътрешния енергиен 

пазар на ЕС и по-ефективно 

функциониране на пазарите на труда. 

По повод втората резолюция за 

управлението на единния пазар 

депутатите отново призовават за по-

нататъшното интегриране на единния 

пазар в преговорите за Европейския 

семестър и приканват страните членки 

на ЕС да дадат възможност на ЕК да 

представи своите препоръки за 

отделните държави в националните 

парламенти преди да бъдат одобрени от 

Съвета на министрите. 

В третата резолюция за заетостта и 

социалните аспекти на Европейския 

семестър депутатите призовават за по-

голяма гъвкавост в прилагането на 

реформите в страните членки в тежко 

финансово състояние, така че да се 

гарантира, че мерките за стабилност са 

съвместими с растежа, създаването на 

работни места и социалната държава.  

ЕП също така посочва, че въпреки 

реформите на трудовия пазар в много 

страни членки работните места все още 

се характеризират с несигурност. 43% от 

младите хора работят при несигурни 

условия, като например договори на 

непълно работно време или на принципа 

на фиктивната самостоятелна заетост. 

Депутатите препоръчват да се положат 



 

 8 

повече усилия за създаването на 

качествени работни места за младите 

европейци. 

 

Посещение на Мартин Шулц в Китай по повод 

развиване на отношенията Китай - ЕС 
 

 
 

В периода 16-18 март председателят 

на ЕП Мартин Шулц беше на официално 

тридневно посещение в Китай, за да 

обсъжда възможностите за разширяване 

на сътрудничеството, особено на 

парламентарно ниво. В Пекин той се 

срещна с китайския президент Си 

Дзинпин и председателя на китайския 

парламент Джан Дъдзян. 

„Отношенията Китай-ЕС са на 40 

години и заслужават най-високо ниво на 

подкрепа и амбиции“, заяви 

председателят на Европейския парламент 

Мартин Шулц след срещата си на 16 март 

с китайския президент Си Дзинпин. Сред 

обсъжданите теми на разговорите са били 

търговията, световната сигурност, 

климатичните изменения, икономически 

въпроси, правата на човека и 

междупарламентарните отношения. 

Европейският съюз е най-големият 

търговски партньор на Китай, а Китай е 

вторият по големина търговски партньор 

на ЕС и най-големият вносител на стоки. 

Отношенията между ЕС и Китай водят от 

началото си от 1975 г. и се базират на 

Споразумението за търговия и 

сътрудничество от 1985 г. Делегацията на 

ЕП за връзки с Китай е основана през 

1979 г. 

 

 

ЕС ще инвестира 1,18 млрд. евро от регионалните 

фондове за подкрепа на икономическия растеж и МСП 

в България 
 

През изминалия месец Европейската 

комисия прие оперативната програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ на 

България за периода 2014 — 2020 г. По 

нея за инвестиране в развитието на 

българската икономика са предвидени 

средства в размер на около 1,39 млрд. 

евро, от които 1,18 млрд. са от 

Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР). 

Програмата има за цел да се 

стимулира икономическият растеж и да 
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се увеличи производителността, 

предимно на малките и средните 

предприятия (МСП). Специално 

внимание е отделено на 

сътрудничеството между бизнеса и 

научноизследователските мрежи и на 

повишаването на предприемаческата 

активност в България. Основна роля за 

постигането на тези цели ще играят 

финансови инструменти като банкови 

заеми, гаранции и дялови инвестиции. 

Също така с тази програма ще се 

подкрепят мерки за по-ефективното 

използване на ресурси в предприятията и 

за повишаване на тяхната енергийна 

ефективност. Очаква се подпомагане на 

повече от 9000 предприятия, 

мобилизиране на повече от 1 млрд. Евро 

частни инвестиции, увеличаване дела на 

новаторските предприятия, ръст в 

производителсността на МСП, принос 

към намаляване потреблението на 

енергия в икономиката.

 

 
 

 

 

Над 2000 опасни продукти изтеглени от европесйкия 

пазар през 2014 г. 

 

 
 

 

По данни на Комисията през 2014 г. е 

спряна продажбата на европейския пазар 

на близо 2500 опасни за потребителите 

продукти — от играчки до моторни 

превозни средства, поради което са 
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регистрирани 2755 такива последващи 

действия. От 12 години Европейската 

комисия и държавите от ЕС си 

сътрудничат в името на безопасността на 

потребителите чрез системата за бързо 

предупреждение за опасни нехранителни 

продукти. 

През 2014 г. двете основни групи 

продукти, изтеглени от пазара поради 

опасния си характер, са играчките (28%) 

и облеклата, текстилните изделия и 

модните артикули (23%). Рисковете, за 

които се сигнализира най-често при тези 

продукти, са свързани с нараняване, 

задушаване и химикали. Сигнализирано е 

за химични рискове при обувки и кожени 

изделия (напр. хром VI, 

сенсибилизиращо кожата вещество), 

играчки и артикули за деца (напр. 

омекотител за пластмаса, който може да 

предизвика репродуктивни проблеми) и 

модни бижута (напр. вредни тежки 

метали). Най-много предупреждения 

продължават да се отправят във връзка 

със стоки, произведени в Китай. През 

миналата година 64% от уведомленията 

за опасни продукти са се отнасяли до 

изделия, внесени от Китай, също както 

през 2013 г. 

Чрез системата за бързо 

предупреждение се гарантира бърз обмен 

на информация между държавите членки 

и ЕК за опасни нехранителни продукти, 

иззети и/или изтеглени от пазара 

навсякъде в Европа. Това позволява да се 

предприемат подходящи последващи 

действия (забрана/прекратяване на 

продажбите, изтегляне, изземане или 

отказ за внос от митническите органи) и 

да се информират потребителите. В 

момента в системата участват тридесет и 

една страни (страните от ЕС плюс 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). 
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Зацветяване и озеленяване на “Малки римски терми-

Одесос” 

 
В периода 24-27 март 

Информационен център Европа 

Директно – Варна участва в реализиране 

на проект за зацветяване и озеленяване 

на “Малки римски терми-Одесос”. За 

целта бяха проведени редица срещи със 

специалисти по ландшафтен дизайн. В 

доброволческата инициатива взеха 

участие и ученици от Варненска 

Търговска гимназия “Г.С. Раковски” и от 

Професионалната гимназия по 

дървообработване и горско стопанство 

“Николай Хайтов”, студенти от 

специалност “Агрономство”, катедра 

„Растениевъдство“ при Технически 

Университет – Варна, членове на 

Международната младежка Камара – 

Варна и Сдружението за регионално 

развитие и международни бизнес 

инициативи. Благодарим на всички 

доброволци!  

 

 
 

 
 

EDIC в действие! 
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Варна отбелязва Часът на Земята 
 

 
 

Екипът на Европа Директно – Варна 

се включи в отбелязването на 

международната кампания „Часът на 

Земята”, изразявайки подкрепата си към 

проблемите, свързани с климатичните 

промени и употребата на повече 

ресурси, отколкото човечеството 

разполага. 

Тази година акцентът на кампанията 

бе опазването на реките. Програмата 

започна с прожекция на филма 

„DamNation” във Фестивалния и 

конгресен център от 18.00 ч., а след това 

в 20:30 пред ФКЦ имаше огнено и 

светлинно шоу под съпровода на 

акустична музика. 

Бъдете част от идеята на тази 

глобална кампания, поставяща 

вниманието върху опазването на 

околната среда – един от най-

актуалните въпроси стоящи и в 

политиката на ЕС. Повече за действията 

на ЕС срещу промените в климата 

можете да прочетете тук: 

http://ec.europa.eu/clima/  
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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 

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 


