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Нашите събития 
 

Посещение на варненски зрелостници във връзка с 

предстоящите европейски избори 

 
Представители на Информационен 

център Европа Директно – Варна направиха 
серия от посещения на варненски училища, 
напомняйки на вече пълнолетните ученици 
защо е важно да гласуват на предстоящите 
европейски избори. Бяха посетени различни 
класове, с част от които се проведоха 
ученически дебати на различни теми, сред 
които “Защо е важно да гласуваме?”, “Какво 
ни дава ЕС?”, “Идеи от младите хора за по-
добра Европа” и др. Повечето от учениците 
бяха категорични, че ще гласуват на 25 май. 
Това е първият път, когато ще упражнят 

правото си на глас и те искрено вярват, че 
давайки гласа си участват в бъдещето на 
Европа. Сред посетените училища бяха 
Варненска Търговска Гимназия "Георги 
Стойков Раковски", Професионална 
гимназия по туризъм "Професор д-р Асен 
Златаров", Професионална Гимназия по 
Икономика "Д-р Иван Богоров", Национална 
гимназия за хуманитарни науки и изкуства 
“Константин Преславски” и др. На всички 
ученици бяха раздадени информационни 
брошури за евроизборите и литература от 
библиотеката на центъра. 

 

       
 

 

Новини от Европа 
 

ЕП въвежда таван на таксите при плащане с карта 

 
На 3 април депутатите гласуваха за 

въвеждане на таван за таксите, които 
търговците на дребно плащат на банките за 
операциите с банкови карта. С отделно 
гласуване бяха приети и мерки за 
подобряване на сигурността при онлайн 
плащанията, за намаляването на разходите 
и увеличаване на избора на потребителите. 

По данни на Европейската комисия 
размерът на таксите при плащанията с карта 
струва на търговците на дребно в ЕС над 10 
милиарда евро годишно. Таксите не са ясни 
на самите притежатели на банкови карти. 
Има и разлики между отделните страни 
членки, защото таксите се регулират не от 

националното законодателство, а от 
националните органи, отговарящи за 
защитата на конкуренцията. Търговците на 
дребно плащат такси за всяко плащане с 
карта и съответно добавят тези разходи към 
стойността на продуктите и услугите, които 
предлагат. 

Таксите, които банките събират за 
обработка на плащанията, направени с 
карти като Visa и MasterCard, ще трябва да 
възлизат на не повече от 0,3% от стойността 
на операцията, когато плащането е 
направено с кредитна карта, и на не повече 
от 7 евроцента или 0,2% от стойността на 
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транзакцията (която от двете суми е по-
ниска) за плащанията с дебитна карта. 

 
Таваните ще важат както за 

националните, така и за трансгранични 
операции в рамките на ЕС. Очаква се те да 
дадат резултат една година след влизането 
в сила на новите правила. С течение на 
времето по-ниските такси трябва да доведат 
до по-ниски цени за притежателите на 
банкови карти. 

Гласуваните промени в правилата за 
сигурност при онлайн плащанията се 
наложиха заради развитието на 
технологиите и на пазара и заради 
постоянно нарастващия брой на 
извършените плащания онлайн. 
Пазаруващите онлайн вече ще трябва да 
бъдат информирани за всички такси, които 
трябва да платят. Времето на изпълнение на 
операцията и валутните курсове, когато това 
е приложимо, също ще трябва да бъдат ясно 
посочени. 

В случаите на неразрешена 
платежна транзакция, сумите ще трябва да 
бъдат възстановявани от доставчика на 
платежни услуги в рамките на 24 часа от 
момента, в който е забелязал или е бил 
уведомен за това. Клиентите ще бъдат 

задължени да платят загубите, произтичащи 
от незаконното използване на изгубена или 
открадната карта или устройство, но за не 
повече от 50 евро. 

Пазаруващите онлайн ще имат 
правото да използват софтуер или 
устройства, предоставени от оторизирана 
трета страна, която самите те са избрали, и 
да правят плащания чрез този доставчик без 
да плащат допълнителни такси за това. 

Доставчиците на платежни услуги ще 
бъдат задължени да разкриват 
действителните разходи за обработка на 
плащания, при поискване. Таваните на 
таксите за платежни услуги следва да 
залегнат в бъдещите правила на ЕС за 
плащания с карта и следва да се прилагат 
независимо от конкретното устройство за 
плащане или средствата за изпълнение на 
транзакциите. 

Европейският парламент прие на 
първо четене този проект на 
законодателство, за да консолидира 
извършената досега работа и да я предаде 
на следващия Парламент. Това ще 
гарантира, че депутатите, които ще бъдат 
избрани през май, ще могат да решат да не 
започват от нулата, а да използват 
свършеното по време на сегашния мандат. 

 

 
 
 

Доклад на ЕС показва, че усилията за интегриране на 

ромите дават резултат 

 
В доклад на ЕС, пубикуван на 04.04., 

се казва, че усилията за подобряване на 
живота на ромите в Европа от три години 
насам започват да дават резултат, но 
работата трябва да продължи. През 2011 г. 
лидерите на ЕС поеха ангажимент да 
предприемат действия и оттогава се 
осигурява образование на повече деца от 
ромски произход и се създават програми за 
подпомагане на търсенето на работа и 

разрешаване на различията между 
общностите. 

В сравнение с останалата част от 
населението на ЕС ромите са изправени 
пред значителни социални неравенства. 
Малко от тях завършват начално училище, 
много от тях са безработни, а очакваната 
продължителност на живота е с 10 години 
по-ниска от тази на средностатистическия 
европеец. 
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От 2011 г. насам проектите за 
интеграция в страните от ЕС са 
съсредоточени в 4 области: образование, 
заетост, здраве и жилищно настаняване. 
Някои от подобренията, разкрити в доклада, 
са: делът на ромските деца, посещаващи 
предучилищни заведения във Финландия, е 
нараснал от 2% на 60%; „пътуващи учители“ 
се движат с пътуващи семейства в 
Ирландия; „работна група“ в Германия 
насърчава хората да приемат роми за 
съседи; временни мерки за положителни 
действия за борба с дискриминацията в 
Словакия. Въпреки това остават някои 
препятствия: подобряването на равнището 
на заетост на ромите в Европа е слабо; 
достъпът до основни здравни грижи 
продължава да е проблем в някои страни; 
дискриминацията продължава да 
съществува. 

Докладът излиза в навечерието на 
третата среща на върха за ромите, на която 
политици и ръководители на групи по 
интереси и организации от цяла Европа ще 

обсъдят в Брюксел постигнатото до 
момента, кои проекти са най-ефективни и 
какви по-нататъшни действия трябва да 
бъдат предприети. 

Годишни доклади на страните от ЕС 
ще помагат за координиране и оценяване на 
усилията и ще бъдат отпуснати 
допълнителни средства.  

Отсега нататък вместо 15% за 
проекти за социално приобщаване ще се 
използват 20% от Европейския социален 
фонд, с помощта на който се създават 
справедливи възможности за заетост за 
гражданите на ЕС. 

В Европа живеят между 10 и 12 
милиона роми. Те представляват 
значителна и нарастваща част от 
населението в училищна възраст и са 
бъдещата работна сила в много държави.  

Да им помогнем чрез образование и 
намиране на работа е от изключително 
значение, за да им позволим да участват 
равноправно в икономиката и обществото. 

 

 
 
 
 

ЕС помага за запазване на биоразнообразието в 

Беловежката гора 

 
ЕС играе важна роля в усилията за 

запазване на биоразнообразието в 
Беловежката гора. Беловежкият национален 
парк е част от мрежата „Натура 2000“ на ЕС, 
която си поставя за цел да защити най-
ценните видове в Европа и тяхната 
естествена среда. Паркът получава 
финансиране от няколко европейски фонда, 
включително Фонда за регионално развитие. 
Беловежкият национален парк е част от 
мрежата „Натура 2000“ на ЕС, която си 
поставя за цел да защити най-ценните 
видове в Европа и тяхната естествена 
среда. 

Беловежката гора е единственото 
място, все още обитавано свободно от 
европейския бизон, най-големият сухоземен 
бозайник на континента. С величествената 
си фигура този звяр напълно заслужава 
прозвището „цар на гората“. Едно от първите 
неща, които човек вижда, след като пресече 
портата на националния парк, е голяма 
бизонова глава, издялана от дърво. 
Скулпторът Славомир Довбиш казва: 
„Хората тук имат специална връзка с бизона 
– символът на Беловежката гора“. 

Бизонът обаче съвсем не е 
единствената забележителност. 
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Беловежката гора се слави с 
изключителното си разнообразие от 
екосистеми и видове, част от които са много 
редки или дори изчезнали на други места в 
Европа. Една от типичните картини на 
горския пейзаж са голямото количество 
изкоренени дървета – те са същински рай за 
много видове насекоми. Тук живеят и редки 
птици като трипръстия кълвач, 
белоклюнестия кълвач и различни видове 
сови. Благодарение на средствата на ЕС 
например, движението на бизоните може да 
бъде следено на живо онлайн чрез 
инсталираната уеб камера. 

През 2007-2013 г. Беловежката 
академия за биоразнообразие организира 
семинари с помощта на европейската 
програма за развитие на селските райони. 
Семинарите имат за цел да подобрят 
разбирането на хората за богатството на 
природата и да помогнат за проучването на 
биоразнообразието в парка. „Ние сме 
отворени към всички любители на 
природата“, заявява Олимпия Пабиан, 
координатор в академията. Участници в 
семинарите са не само поляци, но и жители 
на други европейски страни. 

 

              
 

 

“Мобилно здравеопазване” 
 

ЕС започва консултация за събиране 
на идеи за това как мобилните приложения 
могат да бъдат използвани за подобряване 
на здравните услуги в Европа, което може 
да доведе до икономии от 99 млрд. евро. 

Терминът „мобилно здравеопазване“ 
включва възможности за използване на 
приложения на смартфони и таблети, за да 
се измерва кръвното налягане, да се 
напомня на пациентите да си вземат 
лекарствата, се подава инсулин на 
диабетици чрез предаване на контролни 
сигнали към помпата. 

Според ЕС тези приложения могат 
да доведат до икономии от 99 млрд. евро в 
Европа. Те ще допринесат за намаляване на 
разходите за здравеопазване, като дадат 
възможност за ранна диагностика и 
стимулират по-скоро мерки за 
профилактика, отколкото за лечение. Те 
също така ще дадат възможност на 
здравните работници да спестят до 30 % от 
времето си за достъп и анализ на данни.  

Според оценки до 2017 г. 3,4 млрд. 
души по света ще притежават смартфон, 

като половината от тях ще използват 
приложения за мобилно здравеопазване. 

Вече са достъпни почти 100 000 
такива приложения, като 20-те най-
популярни приложения за спорт, фитнес и 
здраве са обект на повече от 230 млн. 
тегления по света. 

Досега ЕС е инвестирал 100 млн. 
евро в научни изследвания в областта на 
мобилното здравеопазване, финансирайки 
значителни иновации. Например пациентите 
с бъбречна недостатъчност скоро ще могат 
да контролират своята диализа по 
мобилните си телефони. 

За работещите е хубаво да знаем, че 
вече съществуват приложения за 
управление на стреса чрез създаване на 
виртуална среда, в която потребителите 
могат да усвоят техники за релаксация. 
Медицинският персонал в Грац, Австрия, 
подобри значително вътрешния мениджмънт 
благодарение на нова мобилна система. 

Почти 95 млн. евро по-нататъшни 
инвестиции очакват кандидати през 
следващите 2 години. Въпреки ползите от 
мобилното здравеопазване, остават някои 
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опасения като защитата на данните, 
събирани чрез здравните приложения, и 
правилата за това как тези приложения 
могат да бъдат сертифицирани като 
медицински изделия. 

ЕС кани граждани, здравни 
специалисти, публични органи, 
производители на мобилни телефони и 
други да представят вижданията си по 
въпроси, свързани с мобилното 
здравеопазване, включително какви 

изисквания за безопасност на здравните 
приложения трябва да има, и как да бъде 
насърчено предприемачеството в тази 
сфера в Европа. 

Можете да участвате в 
консултацията относно мобилното 
здравеопазване до 3 юли. За да направите 
това прочетете повече на 
https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/node/69592 . В края на годината 
ще бъде публикувано резюме на отговорите. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 


