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НАШИТЕ СЪБИТИЯ 
 

Международен кинофестивал “Любовта е лудост” 

 
На 30.08.2013 г. представители на Европа 

Директно Варна гостуваха на откриването на 
Международния кинофестивал “Любовта е 
лудост” – член на Програма “Медия” към 
“Европа Синемас”. Фестивалът бе с 
продължителност до 5 септември, като по 
време на награждаването председател на 
журито беше един от доайените на 
американското независимо кино – режисьорът 
Роб Нилсън. Той, заедно със звездата на 
италианското кино Фабио Тести, бяха 
удостоени с новоучредената награда за 
заслужили творци “Златна Афродита”.  
Началото на този днес толкова престижен 

форум на седмото изкуство е поставено през 
1993 година. Дълги години “Любовта е лудост” 
беше единственият международен 
кинофестивал, провеждащ се в България, 
доскоро - единственият такъв с конкурс за 
игрални филми, а вече можем с гордост да 
кажем, че той е доайенът на международните 
кинофестивали с български адрес. Ежегодно 
между 50 и 60 игрални филмови заглавия 
влизат в неговата програма, която включва 

международен конкурс (12 филма, произведени 
през последните две години), панорами на 
филми, отличени на най-престижните 
кинофестивали в света, на най-горещите 
предстоящи хитове, на отделни автори, школи, 
течения и национални кинематографии, 
ретроспективи на българското кино.  
Гостите на фестивала са над 200 годишно и 

включват елита на българското кино и 
изтъкнати чужди творци, кинокритици и 
киножурналисти. Традиционно на фестивала се 
акредитират над 50 водещи български медии. 
Благодарение на сътрудничеството с веригата 
“Европа Синемас”, “Любовта е лудост” се 
класира като авторитетно европейско лоби, 
издигайки престижа си в международен план на 
изключителна висота.  
Сред гостите на Фестивала бе и директорът 

на Международния фестивал на любовните 
филми в Монс, Белгия – Андре Кютерик. 
Неговото присъствие е от особена важност за 
Варна, защото Монс е избран за Европейска 
столица на културата през 2016 г.  

  

           

 

 

Среща с посланика на Словакия 
 

На 02.09. Варненска търговско-
индустриална камара и информационният 
център Европа Директно Варна бяха домакин 
на среща със Словашкия посланик Н.Пр. 
Мариян Якубоци. Председатеят на УС на ВТИК 
Иван Табаков запозна своя гост с дейността, 
услугите и инициативите на камарата и 
информационният център, откъдето той си 
подбра представляващи интерес за него 
информационни материали. Също така бяха 

обсъдени перспективите на българо-
словашките икономически отношения.  
Н.Пр. Мариян Якубоци е назначен през 

април и това е първото му посещение извън 
столицата - за запознаване с областта и 
набелязване на съвместни прояви. Той даде 
предложение през октомври, когато 
Президентът Плевнелиев ще посети Словакия, 
в бизнес делегацията да се включат и 
представители на туризма от Варна, тъй като 
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самият той много харесва северното 
Черноморие, а в Словакия то е слабо познато. 
Друга интересна тема на разговора беше и 

успехът на втория по големина град в Словакия 
– Кошице като Европейска столица на 
културата през настоящата 2013 г. Градът е 
важен търговски и индустриален център на 
страната, а в него се намира вторият по 
големина словашки университет, както и 
Източнословашкият музей. В тона на 
културната тематика се обсъди и обявената в 
Словакия 2013 г. за година на Светите братя 
Кирил и Методий във връзка с 1150-
годишнината от тяхната Великоморавска 
мисия.  

На следващия ден 03.09. г-н Якубоци откри 
изложба, посветена на 20-тата годишнина от 
обявяването на Словакия за независима 
държава и на 1150-тата годишнина от 
Великоморавската мисия на светите братя 
Кирил и Методий. Изложбата е подготвена от 
Министерството на външните работи и 
европейските въпроси на Словакия. Нейната 
цел е да покаже, че делото на светите братя е 
останало в съзнанието на западните славяни и 
е изключително значимо за тях, след като са се 
борели векове наред за националното си 
оцеляване. Експозицията бе изложена във 
фоайето пред зала „Пленарна” в сградата на 
община Варна. 

 

 

           
 

“Черноморска мрежа за регионално развитие” 

 
На 04.09. в хотел “Черно море” се проведе 

финалната конференция на проекта Blasnet - 
"Черноморска мрежа за регионално развитие". 
На нея присъстваха и представители на ВТИК и 
Европа Директно – Варна. Това е проект по 
съвместна оперативна програма на 
Европейската комисия за Черноморския басейн 
за периода 2007-2013 г., с продължителност 24 
месеца и близо 500 000 евро обща стойност.  
Събитието се проведе в рамките на 3 сесии, 

по време на които участниците и 
организаторите по проекта имаха възможността 
да представят себе си, своя принос към 
проекта, да обобщят важни резултати и да 
направят препоръки за развитие в трите 
ключови области, по които са работили, а 
именно морска индустрия, туризъм и 
информационни и комуникационни технологии. 
Страните, които се обединиха за 
осъществяването на проекта са пет - България, 
Гърция, Румъния, Молдова и Украйна, като 
участва и един асоцииран член - Италия. Сред 
презентаторите бяха ръководителят на проекта 
от РАПИВ – д-р Димитър Радев, както и 
международни гости, представители на 
организациите от съответната държава: г-н 
Никос Захарис от Солунски университет 
Аристотел, д-р Бистра Василева от 
Икономически университет – Варна, г-н Радул 

Ковачев от Международен Черноморски Клуб, 
инж. Лилия Калоянова, г-н Франко Розели 
Лоренцини, представляващ Италия, г-н Янис 
Фалас от Изследователския комитет на 
Солунски университет Аристотел, г-н Юлиян 
Гропосила от Румъния, г-жа Юлия Ябанджи от 
Република Молдова и г-н Володимир Куликов, 
представляващ Севастопол, Украйна.  
Въпреки големите различия между трите 

сектора и между петте черноморски държави, 
малките и средни предприятия се сблъскват до 
голяма степен с едни и същи проблеми и 
предизвикателства, сред които са, разбира се, 
ефектите от глобалната икономическа криза, 
затруднен достъп до финансови източници, 
ниското ниво на научно-излседователска 
дейност и иновации, липсата на подпомагащи 
механизми и посредници, оказващи подкрепа 
на малките и средни предприятия в 
преодоляването на някои от изброените 
проблеми. 
Целта на проекта е да допринесе за 

постигане на устойчив икономически растеж в 
партниращите си региони, като се подобри 
конкурентоспособността на малките и средни 
предприятия и тяхното представяне на 
европейските и световни пазари, чрез 
повишаване на техния потенциал и засилване 
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на сътрудничеството между регионалните 
участници. 

Допълнителна информация можете да 
получите на www.blasnet.eu . 

 

           
 

 

 

 

Гостуване на приятели от Търговската гимназия 
 

На гости на Европа Директно Варна бяха 
завършилите тази година възпитаници на 
Търговската гимназия. За пореден път те 
разгледаха новостите в информационният 
център и гледаха филм на европейска 
тематика. Създаде се разпалена дискусия по 
повод предстоящите европейски избори, 
изказвания в пресата и новини по този въпрос. 
Бяхме щастливи, че младежите показаха добри 
познания за европейските институции и 
правата им като част от европейското 
гражданско общество. Към края на срещата 
младежите споделиха впечатления от 
завършването си, от наученото през 
последните години във Варненската търговска 
гимназия и плановете си за бъдещето, голяма 
част от които включват европейски институти. 
На свой ред нашият стажант Борислав Банков 

им разказа за обучението в Европа от 
собствения си опит. Положително настроени, 
младежите си тръгнаха с информационни 
материали от библиотеката на центъра. 
Научете и вие повече за обучението в Европа. 

 
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/uni
versity/index_bg.htm  

 
Ако искате да разберете какви точно са 

европейските ви права в конкретна ситуация, 
свържете се с Вашата Европа – Съвети. 
Правен експерт ще ви отговори лично в 
рамките на 1 седмица и ще ви насочи към 
допълнителни източници на помощ, когато това 
е уместно. 

 
http://ec.europa.eu/citizensrights/
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Среща в “Карин Дом” със социална насоченост 
 

На 10.09.2013 г. в “Карин дом” – социално 
заведение за деца с увреждания, президентите 
на трите варненски Ротари клуба се срещнаха с 
г-н Иван Станчов – виден общественик и бивш 
посланик на Р. България във Великобритания. 
На срещата бяха обсъдени възможностите за 
социални проекти, включително и използването 
на оперативните програми през новия 
програмен период – 2014-2020 г.  
В този ред на мисли знаете ли, че 

приблизително 80 млн. души в ЕС, което е една 
шеста от населението му, имат увреждания? 
Често те са възпрепятствани да участват 
пълноправно в социалния и икономическия 
живот от бариери, свързани с отношението към 
тях и заобикалящата ги среда. Не само броят 
на децата със заболявания расте, но също така 
вече над 30% от хората над 75-годишна 
възраст са ограничени до известна степен, а 
над 20% са сериозно ограничени. В тази връзка 
е създадена Стратегия на ЕС за хората с 
увреждания за периода 2010-2020 г., която 
предвижда рамка за съгласувани действия на 
национално и европейско ниво, за да се 
подобри положението на хората с увреждания.  
Обща информация и връзки към 

Стратегията на ЕС може да намерите тук: 
www.parkingcard.europa.eu . Предлагаме ви да 
разгледате също Конвенция на ООН за правата 
на лицата с 
увреждания http://www.un.org/disabilities .  

Хората с увреждания и заболявания имат 
същото право като всички останали на 
достойнство, независимост и пълноправно 
участие в обществения живот. Предоставянето 
на възможност да се възползват от това е в 
центъра на дейностите на ЕС. 
Основен финансов инструмент в помощ на 

Стратегията е Европейският Социален Фонд. 
Той подпомага активното приобщаване на 
хората с увреждания в обществото и на пазара 
на труда. Той участва във финансиране на 
проекти, които повишават възможностите за 
трудоустрояване или адаптиране на човешките 
ресурси към трудовия пазар. 
Информация за Европейския социален 

фонд можете да намерите на 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_b
g.htm и http://ec.europa.eu/esf . 
Предлагаме ви също да прочетете в 

свободното си време историята на 7 
европейци, които са представители на 
Европейския социален фонд. Те разказват за 
трудностите, през които са минали в живота си 
и как в даден момент те са спечелили от 
подкрепата на Европейския Социален Фонд при 
постигане на професионалните си цели. 

 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/flipbook
s/portraits/en/index_en.html 
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg 
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НОВИНИ ОТ И ЗА ЕВРОПА 
 

Нов регламент за защита на личните данни 

 
Европейската комисия има предложение за 

нов регламент за единни правила за данните, 
събирани онлайн, които трябва да гарантират 
сигурността на личната информация на 
гражданите, налaгащи ясна правна рамка за 
компаниите, които боравят с такава 
информация.  
Безспорно новите технологии ни 

предоставят възможността да сме мобилни, да 
пазаруваме бързо и лесно онлайн, да 
поддържаме връзка с близките си от 
разстояние, но това все повече може да се 
окаже заплаха. Частните компании разполагат с 

начини да следят онлайн делата на 
потребителите, а се оказва, че правителствата 
се интересуват от тези данни. Именно затова 
ЕС иска да се обнови законодателната закрила, 
гарантираща на хората, че ще запазят контрола 
върхи личните си данни. 
Европейският парламент в момента 

разглежда предлагания регламент, както и 
свързаната с него директива за обработката на 
данни при разследването на криминални 
престъпления. Целта е законодателният пакет 
да бъде приет преди изборите за ЕП в късната 
пролет на 2014 година. 

  

 
 

Нова Директива цели да направи тютюнопушенето по-малко 

привлекателно 

 
Предвидена е промяна в законодателството 

спрямо тютюневите продукти в ЕС, която цели 
да направи пушенето по-малко привлекателно 
сред младите европейци. Комисията на ЕП по 
околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните ще гласува нова 
директива през септември. Докладчикът на 
Парламента Линда Макейвън заяви, че това ще 
„попречи на индустрията да привлече нови 
пушачи сред младите хора“. В ЕС са 
регистрирани около 700 000 смъртни случая, 
причинени от тютюнопушене годишно. 
Тенденцията е към намаляване броя на 

пушачите, но все още те представляват около 
една четвърт от населението. 
Няма да има пълна забрана на пушенето 

според новия регламент, но се предвижда 
забрана на използването на овкусителни 
съставки в тютюневите продукти, на тънки 
цигари и на надписи от типа “леки цигари”.  
Комисията на ЕП по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните 
гласува по доклада на г-жа Макейвън през юли, 
а дебатът и гласуването в пленарна зала са 
предвидени за настоящия месец. 
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Немските стажантски програми – силно оръжие срещу 

младежката безработица 

 
Вероятно знаете, че младежката 

безработица в Германия е най-ниската в 
Европа – 7,5%, но може би е нещо ново за вас 
фактът, че 65% от младите започват кариерата 
си чрез тип заетост, какъвто е стажанството. За 
сравнение безработица в Испания и Гърция е 
над 50%. 
Именно стажантските програми в Германия 

се възприемат като най-голямото оръжие на 
страната в борбата срещу младежката 
безработица. Европейските лидери и 
министрите на труда посочват немската 
“двустепенна образователна система” като най-
правилния начин за излизане от кризисната 
ситуация. Насърчаващите младежката заетост 
държавни мерки съчетават стажа с 
професионалното образование в училище или 
колежа, за да могат учениците да получат 
практически знания още преди да са 
завършили. Предимства имат и двете страни – 

младите хора се приспособяват от рано към 
трудовия пазар, а компаниите обучават своите 
бъдещи работници. Повече от 80% от 
стажантите остават на работа в съответната 
компания. Също така стажантските програми са 
голям плюс за немската икономика и именно те 
допринасят за това Германия да е близо до 
пълна заетост.  
Точно за това стажанти от цяла Европа 

тръгват към страната с най-силна икономика с 
надежда за по-добро бъдеще. Хубаво е да се 
вглеждаме в подобни добри практики и да се 
научим да ги прилагаме все по-често на 
практика. 
Ако искате да получите полезни съвети за 

стажовете в Европа, предлагаме ви 
информационни материали на следващия линк: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/t
raineeships/index_bg.htm  

 

 

 

Среща на Г-20 

 
На 5 септември в Константиновския дворец 

край Санкт Петербург се проведе среща на Г-
20. Основната тема на обсъждане беше 
сирийската криза. 
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При откриването на срещата директорът на 
Международната организация по труда Гай 
Райдър говореше за борбата с младежката 
безработица и проблеми като застаряващото 
население. 
По повод Сирия лидерите на Г-20 са 

дълбоко разделени по въпроса дали режимът 
на сирийския президент Башар Асад трябва да 
бъде наказан за предполагаемата химическа 
атака на 21 август край Дамаск.  
На пресконференцията в края на срещата 

руският президент Владимир Путин заяви, че 
той и държавният глава на САЩ Барак Обама 
не са постигнали съгласие по въпроса за 
Сирия. Той смята, че евентуални удари по 
Сирия ще окажат негативно влияние върху 
международната икономика и че химическата 
атака е провокация да се насърчи военна 
интервенция. Също добави, че Русия ще 
помогне на Сирия в случай на подобна външна 
намеса. Обама на свой ред обясни, че страната 

му е стигнала до извода, че режимът на Асад е 
използвал химически оръжия срещу цивилни и 
че евентуалните им военни действия ще са 
ограничени и ще имат за цел попречване на 
бъдещо използване на химически оръжия. 
За удари срещу Сирия са се обявили САЩ, 

Франция, Турция, Канада, Саудитска Арабия и 
Великобритания, а против ударите, освен 
Русия, се нареждат също Италия, Индонезия, 
както и генералният секретар на ООН Бан Ки-
мун. 

11 страни участници на срещата на върха на 
Г-20 призоваха за “силен международен 
отговор”. Това са Австралия, Канада, Франция, 
Италия, Япония, Южна Корея, Саудитска 
Арабия, Испания (която официално не е член, 
но е постоянен гост на Г-20), Турция, 
Великобритания и САЩ, като те подписаха 
призива, разпространен от Белия дом в 
рамките на срещата на върха в Санкт 
Петербург. 

 

 
Снимка: ЕПА/БГНЕС 

 

Глобализацията – тема в платформата “Debating Europe” 
 
Знаете ли за платформата “Debating 

Europe”? Това е доста успешна онлайн 
платформа, която предоставя материали на 
тема икономическата политика на ЕС и нейното 
нагаждане към променящият се непрекъснато 
социален климат. 
Една от темите напоследък, по която се 

дебатира в платформата, беше свързана с 
глобализацията и нейното влияние върху 
Европа. 
Преобладават две основни мнения. Първото 

предписва протекционизъм и опит за 
икономическа самодостатъчност, докато 
второто гарантира, че отворени врати към 
чуждестранните пазари биха били правилният 
подход. Глобализацията несъмнено предоставя 
както позитиви като повече свързаност, така и 
предизвикателства именно от характера на 
икономическата политика и нейното развитие. 

Миграцията, променящият се пазар на труда, 
образователните стандарти и връзките между 
обучение и практика трябва да бъдат вземани 
под внимание при изграждането на общия 
пазар, за да се оптимизират позитивите от 
глобализацията, а негативите да бъдат сведени 
до минимум.  
Времето ще покаже как точно Съвета на 

министрите и ECOFIN подхождат към тези 
важни тенденции и доказват, че ЕС е гъвкав в 
икономическата си политика, гарантираща 
общото бъдеще.  
В "Debating Europe" можете не само да 

намерите и няколко видеоматериала по темата, 
но също и да оставите своя възглед по 
въпроса.  

http://www.debatingeurope.eu/2013/09/04/is-
globalization-good-or-bad-for-
europe/#.Ui2Hd9L0HFB
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Космически изследвания са заложени в бюджета на ЕС 

 
Знаете ли, че около 200 000 души са готови 

да бъдат първите колонизатори на Марс? Най-
много са кандидатствалите от САЩ, следвани 
от Индия, Китай и Бразилия, но не липсват 
кандидати и от редица европейски страни. 
Проектът за тази наистина смела идея е 
разработен от холандската фирма “Марс уан”, 
като в следващите две години избраните групи 
ще преминат през три етапа на селекция и 
пълен курс обучителни тренировки. Първият 
полет към Червената планета е заплануван за 
2022 година с идеята да кацне на Марс през 
2023. От тогава преселниците ще живеят там 
до края на дните си.  

 

 
Снимка: ЕПА/БГНЕС 

 
Интересно е да се отбележи, че 

Европейският съюз отделя сериозни средства 
за космически изследвания. В Седмата 
Рамкова Програма (Seventh Framework 
Programme – FP-7) са предвидени 1.4 млрд 
евро за космически изследвания. Също така 

Европейският съюз работи заедно с 
Европейската Космическа Академия (ЕКА) по 
различни проекти, чиято история започва още с 
основаването й през 1974 г. като 
междуправителствена организация за 
космически изследвания, включваща 17 
държави-членки. Мисията на тази академия е 
да формира космическите възможности на 
Европа и да гарантира, че инвестициите в 
космоса продължават да носят позитиви на 
гражданите на Европа и света. В този ред на 
мисли ЕКА и ЕС имат общи цели. Научете 
повече за Европейската Космическа Академия 
от следващите линкове: 

http://www.esa.int/ESA  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/re

search/fp7/index_en.htm  
 
Докато сме на космическа тема, знаете ли, 

че най-древната обсерватория в Европа e 
построена преди 7000 години и се е намирала 
край град Кина в близост до Лайпциг? Друг 
факт е, че прочутата обсерватория и култово 
място на древните – Стоунхендж е издигната 
2000 години след нея. В наши дни голяма 
обсерватория е Европейската южна 
обсерватория за астрономически изследвания 
в южното полукълбо, която е известна с 
конструирането и използването на първите 
телескопи снабдени със системи за активна и 
адаптивна оптика. Седалището й се намира в 
Германия, а телескопите й са разположени в 
Чили. 

http://www.eso.org/public/
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Европейски идеи в помощ на екологията и енергийната 

политика 
 

За Европейският икономически и социален 
комитет е от изключителна важност улавянето 
и съхранението на CO2. Целта е създаване на 
устойчива енергийна политика, тъй като УСВ-
технологиите биха могли да играят много важна 
роля за постигане на евфективна и сигурна 
европейска енергийна система. Именно това е 
изложено в Енергийната пътна карта до 2050 г.  
Наскоро в Брюксел започна разработването 

на Становище относно технологиите за улавяне 
и съхранение на CO2, както и обсъждане на 
Становище относно „Координирани европейски 
действия за превенция и борба с енергийната 
бедност“. Става въпрос за проблем от световен 
мащаб с множество измерения. Предишните 
проблеми с достъпа до енергия в Европа бяха в 
общи линии разрешени, но 1,2 милиарда души 
в света все още нямат достъп до 
електричество, а 2,8 милиарда продължават да 
се отопляват и да готвят на дърва или на друг 
вид биомаса (по данни на Световна банка / 
МАЕ, май 2013 г.). Проблемът с достъпа до 
съвременни енергийни услуги е толкова 
значим, че ООН обяви 2012 г. за 
„Международна година на устойчивата енергия 
за всички”. 
Сигурно сте чували за програмите “Марко 

Поло”, които имат за цел да намалят 
задръстванията по пътищата и вредното 
въздействие върху околната среда на цялата 

транспортна система. Според тези програми 
това става чрез пренасочване на товарните 
превози от пътния към морския, железопътния 
и речен транспорт, като по този начин се 
допринася за изграждането на ефикасна и 
устойчива транспортна система. Тези програми 
са една от основните инициативи на ЕС и 
пълни права за участие имат всички страни-
членки. В същия ред на мисли едно добро 
решение за ограничаване на вредните емисии 
от автомобилния транспорт към околната среда 
е велосипедът. 
Интересен факт е, че най-много приятели на 

колоезденето сред държавите-членки има в 
Дания и Холандия, според проучване на 
Европейската асоциация на велосипедистите. В 
първата десетка са също Швеция, Финландия, 
Германия, Белгия, Австрия, Унгария, Словакия 
и Великобритания. За съжаление България се 
намира на 25 място в класацията, следвана 
единствено от Румъния и Малта, затова ви 
приканваме да използвате по-често велосипеда 
си като един здравословен начин за транспорт 
и отдих. 
Повече за програмите “Марко Поло” може да 

прочетете тук: 
http://ec.europa.eu/transport/facts-

fundings/evaluations/doc/2011_marco-polo-
programme-2003-2010.pdf
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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 


