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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? 

• Слага се край на т.нар. “млечни квоти” 

• Стартира процедура по схема “Подобряване на производствения 

капацитет в МСП” 

• Национален парк "Пирин" е сред 10-те най-добри природни паркове в 

Европа 

• Еврокомисарят Кристалина Георгиева награди най добрите млади 

преводачи в Европа от конкурса Juvenes Translators 

• Заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип проведе аиалог с 

гражданите по единния цифров пазар и бъдещето на Европа в София 

• Българско хоро в Брюксел 

II. EDIC в действие! 

•     ЕДИЦ – Варна осъществява редица мероприятия във връзка с 9 май 
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 Слага се край на т.нар. “млечни квоти” 

 
Въведени за пръв път през 1984 г., 

квотите за производство на мляко са 

имали за цел да решат проблема с 

прекалено голямото производство, 

довело до „млечни езера и планини от 

масло“. От 1 април те са премахнати и 

вече само пазарните сили ще определят 

произвежданите количества. 

Целта на решението е да се даде 

повече гъвкавост на производителите да 

отговорят на засиленото търсене, 

особено на световния пазар. Дори при 

наличието на квоти, износът на млечни 

продукти от ЕС е нараснало с 95% в 

стойностно изражение през последните 5 

години. Износът за Южна Корея 

например се е увеличил повече от два 

пъти между 2010 г. и 2014 г. 

Председателят на комисията по 

земеделие Чеслав Шекерски заяви: 

„Руското ембарго наложи търсене на 

нови експортни пазари, което ще 

помогне след премахването на квотите. 

Някои възможности за осигуряване на 

пазари изникват и чрез двустранни 

търговски преговори.“ 

По повод на опасенията за 

стабилността на цените г-н Шекерски 

отбеляза, че производителите са били 

наясно с премахването на квотите от 

2003 г., и добави: „Квотите не 

предпазиха пазара от значими колебания 

в цените, приходите и производството“.  

Според депутата Джеймс Никълсън 

ЕС трябва да поеме лидерска роля в 

света за разрешаване на проблема с 

нестабилността на цените, които могат 

да зависят от аукциони, провеждани на 

другия край на планетата: „Не трябва да 

чакаме със затаен дъх резултата от 

стокови аукциони в САЩ или Нова 

Зеландия“.

 

 

 
 

 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Стартира процедура по схема “Подобряване на 

производствения капацитет в МСП” 
 

Стартира процедура за набиране на 

проекти „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ по 

ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“. 

Целта на процедурата (Бившата 

схема за технологична модернизация в 

МСП), е предоставяне на инвестиционна 

подкрепа на българските малки и средни 

предприятия (МСП) с цел подобряване 

на производствените процеси, 

повишаване на производствения 

капацитет и засилване на експортния 

потенциал на предприятията. Схемата 

отговаря на бившата "Технологична 

модернизация в МСП". Общият размер 

на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата е  150 000 000 евро. 

Минималният и максималният размер на 

проектите по процедурата в зависимост 

от категорията предприятие са както 

следва: за микро предприятия между  

100 000 и 500 000 лв., за малки между 

200 000 и 750 000 лв., а за средни между 

300 000 и 1 000 000 лв. 

В съответствие със засилване през 

новия програмен период на 

изискванията за ориентирани към 

резултат инвестиции, са предвидени по-

строги механизми за наблюдение и 

контрол на ефекта от изпълнението на 

проектните предложения, като при 

сериозно неизпълнение на заложените на 

етап кандидатстване индикатори ще 

бъде изискано възстановяване на част от 

реално платената безвъзмездна 

финансова помощ съобразно размера на 

неизпълнение. 

 

 

 
 

Национален парк "Пирин" е сред 10-те най-добри 

природни паркове в Европа 

 
Със своите "назъбени върхове", 

"девствени езера" и "фантастична дива 

природа" националният парк "Пирин" се 

класира сред 10-те най-добри природни 

паркове в Европа, според класация на 

британския в. "Гардиън". 

Публикувани са и някои коментари и 

съвети на читатели за бъдещите туристи, 

които планират да посетят планината. 
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"Добра отправна точка е Добринище – 

малко градче до Банско. Добра крайна 

дестинация е популярният град на 

виното Мелник, разположен близо до 

прекрасния Роженски манастир". 

Националният парк "Пирин" е на 

седмо място в списъка. Преди България 

се нареждат Черна гора с националния 

си парк "Дурмитор", Хърватия с 

"Плитвичките езера", Испания с парка 

"Сиерас де Касорла, Сегура и лас 

Вийас", Финландия с "Хелветинярви", 

Беловежката гора, която се намира 

между Полша и Беларус, и "Калдера де 

Табуриенте" на Канарските острови. 

В списъка са още Италия и 

националният парк "Монти Сибилини", 

"Бутринт" в Албания и ледникът 

"Ватнайокул" в Исландия. 

 

 

 
Снимка: Надежда Чипева 

 

Европейската космическа агенция (ESA) укрепва 

отношенията си с България, подписвайки 

споразумение за сътрудничество 
 

На 8 април директорът на 

промишлеността, обществените поръчки 

и правните услуги на Европейската 

космическа агенция, г-н Ерик Морел и 

българския министър на икономиката, г-

н Божидар Лукарски, подписаха 

споразумението ECS в София на 08 

април 2015. 

„Европейската космическа агенция се 

определя като един от силните активи на 

Европейския континент. Тя стимулира 

достъпа на Европа до космическото 

пространство като разширява границите 

на научните знания, изследователската 

дейност в сферата на иновациите” - това 

каза министърът на икономиката 

Божидар Лукарски, по време на 

подписването на Споразумението на 

Европейска кооперираща държава 

между Правителството на Република 

България и Европейска космическа 

агенция.  

"ЕКА открива пред държавите-

членки възможности за използване в 

максимална степен на капацитета на 

експертния ѝ опит. Във финансовата 

рамка 2014-2020 година ЕС отделя 

приблизително 12 млрд. евро за 

мащабни космически програми, като 

"Галилео" и "Коперник", както и за 
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научно-приложни проекти по програма 

"Хоризонт 2020". Те са свързани с 

използването на космическото 

пространство, като голяма част от този 

бюджет, 75%, ЕС предоставя на 

агенцията и така се явява основен 

източник на финансиране на 

космическите дейности на Европа", 

посочи министър Лукарски. По думите 

му за 2015 година планираният бюджет 

на агенцията възлиза на повече от 4 

млрд. евро за проекти в областта на 

роботите, сателитната навигация, нови 

енергийни източници и повишаване на 

енергийната ефективност." „До този 

момент България беше една от малкото 

държави в ЕС, които нямаха възможност 

да се включат в този свободен пазар на 

научни технологични продукти и услуги. 

„Подписването на това споразумение 

открива пред страната нови 

възможности за активизиране на 

научния и индустриален потенциал" , 

допълни Божидар Лукарски. 

Български учени участваха активно в 

програмата Интеркосмос, подготовяйки 

експерименти и проектирайки 

оборудване за спътници и ракети. По-

конкретно, те са осъществили две 

сателитни програми: Интеркосмос-

България-1300 и Метеор-Природа по 

повод 1300-годишнината от 

основаването на българската държава, 

отбелязано през 1981 г. Българската 

академия на науките е допринесла за 

повече от 15 научни инструменти в 

разнообразни непилотирани и 

пилотирани космически мисии. 

България е изпратила двама 

космонавти в космоса, и двамата 

ангажирани в български научни 

програми. Първият, Георги Иванов, 

стартира на 10 април 1979 г. Той бе 

последван от Александър Александров, 

който прелетява като изследователски 

космонавт на космическата станция Мир 

през юни 1988 година. 

 

 
 

 

Еврокомисарят Кристалина Георгиева награди най 

добрите млади преводачи в Европа от конкурса Juvenes 

Translators 
 

Заместник-председателят на ЕК г-жа 

Кристалина Георгиева награди лично 

двадесет и осемте победители в 

ежегодния конкурс на Европейската 

комисия за млади преводачи. Освен 

бюджета и човешките ресурси, в 

компетенциите на г-жа Георгиева влизат 

и преводаческите служби на Комисията.  
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В конкурсния ден, 27 ноември 2014 г., 

в състезанието се включиха 3250 ученици 

от целия Европейски съюз. Те 

превеждаха едновременно от един на 

друг от 24 те официални езика на 

Европейския съюз, като използваха 148 

от 552 възможни езикови комбинации. 

Текстовете за превод бяха посветени 

на европейската идентичност. Те бяха 

съставени специално за конкурса от 

преводачите на Европейската комисия, 

които също така провериха и оцениха 

писмените работи. 

Беше определен по един победител от 

всяка държава-членка на Европейския 

съюз. Сред тях е и Деница Пенчева от 

столичната 164-та гимназия с 

преподаване на испански език „Мигел де 

Сервантес“, която спечели наградата за 

България. 

Училището печели състезанието за 

България за втори път, след като през 

2008 г. призът бе спечелен от друга 

негова възпитаничка - Стефани 

Хаджийска. 

 

 

 

 

Заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип 

проведе аиалог с гражданите по единния цифров пазар 

и бъдещето на Европа в София 

 

Стратегията за цифровия единен пазар 

на Европейският съюз прави първи 

стъпки в България. Заместник-

председателят на Комисията Андрус 

Ансип, който отговаря за цифровия 

единен пазар, беше в София на 20 и 21 

април, за да участва в диалог с 

гражданите по единния цифров пазар и 

бъдещето на Европа. 

 Той произнесе реч при откриването 

на конгреса WebIT за Централна и 

Източна Европа, най-мащабната среща в 

областта на информационните 

технологии (ИТ) на представители на 

предприятия и предприемачи в региона. 

Той ще говори и на конференция по 

въпросите на електронното управление, 

организирана от Българската асоциация 

за информационни технологии, с 

участието на български министри и 

депутати. 

Преди посещението си заместник-

председателят Ансип заяви следното: 

„Цифровият единен пазар се изразява 

всъщност в „цифровизиране“ на 

основните свободи на единния пазар на 

ЕС и насърчаване на растежа и 

създаването на работни места на нашия 

континент. Хората трябва да могат 

свободно да прекосяват националните 

граници по интернет, точно както правят 

офлайн. Трябва да помагаме на 
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иновативни предприятия в целия ЕС да 

растат, вместо да остават ограничени до 

националния си пазар. Това е важна 

възможност за България, която 

притежава динамичен ИТ сектор и 

редица примери за успех и огромен 

потенциал за създаване на работни места 

и за растеж.“ 

 На 6 май Европейската комисия ще 

предложи стратегия за изграждането на 

цифров единен пазар, като ще 

съсредоточи вниманието си върху 

областите, в които чрез общи усилия 

можем да постигнем действителни 

промени в живота на хората.

 

 
 

 

 

 

Българско хоро в Брюксел 

 
 

За трета поредна година 

заместник-председателят на 

Европейската комисия 

Кристалина Георгиева 

поведе българско хоро в 

Брюксел в рамките на 

фестивала за балканска 

музика и изкуство Balkan 

Traffik. Последваха я 

посланиците в Белгия на 

няколко балкански държави, 

българският заместник-

министър на културата доц. 

д-р Бонка Петрунова и 

евродепутатът Ева Паунова, специални 

гости на проявата. 

Целта на голямото хоро е да покаже 

културното богатство на България пред 

жителите и гостите на голям и 

космополитен град като Брюксел.  

На площада имаше 

музиканти и танцьори от 

Националното училище за 

фолклорни изкуства „Широка 

Лъка”, ансамбъл от Ботевград, 

от Албания и танцови групи от 

Белгия. Бяха представени 

танци от различни 

етнографски области на 

България. Звучаха кавал и 

гайда, гъдулка, тъпан, 

акордеон.  

Г-жа Георгиева даде 

началото на Голямото хоро с 

думите: "Днес отбелязваме 

десет години от подписването на 

договора за присъединяване на България 

към ЕС. Радвам се, че на този ден ще 

извием българско хоро в сърцето на 

европейската столица".
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ЕДИЦ – Варна осъществява редица мероприятия във 

връзка с 9 май

 
Както всяка година, Информационен 

център Европа Директно – Варна се 

готви да отбележи подобаващо Деня на 

Европа – 9 май.  

С открит щанд пред Фестивален и 

Конгресен център – Варна ще стартира 

нашият 9 май, където ще можем да 

поздравяваме и дебатираме с граждани и 

гости на града, под формата на открита 

конференция. 

И тази година част от празника ни ще 

бъде детско представление в ЦДГ 

„Крилатко”. 

Традиционно вечерта на празника ще 

проведем лазерно светлинно шоу на 

площада пред ФКЦ. 

Около и във връзка с празника ще 

бъдат проведени и още редица 

мероприятия. 

На 18 май от 16:30 часа във 

Фестивален и конгресен център (ФКЦ), 

зала "Европа", Информационен Център 

Европа Директно - Варна ви кани на 

заключително събитие от серия прояви, 

посветени на 9 май - тържествена 

церемония за връчване на дипломи по 

английски език, която ще протече под 

наслов "Аз съм гражданин на Европа". 

Предшестващите заключителната 

церемония събития са както следва: 

- 10 май от 10 часа във ФКЦ, зала 1 - 

Детска художествена изложба 

"Вълшебна дъга"; 

- 10 май от 11 часа във ФКЦ, зала 1 - 

Детски танцов празник "Пролетна 

фиеста"; 

- 16 май от 10 часа в Морска градина, 

сцена "Амфитеатър" - Детски фолклорен 

събор "Шарена китка"; 

- 17 май от 10 до 14 часа на стадион 

"Черно море", зала "Христо Ботев" - 

Демонстрация по Айкидо "Дух и воля" 

- 17 май от 11 часа на стадион "Черно 

море", зала "Христо Ботев" - Детски 

футболен празник "Шампиони". 

Очакваме ви, граждани на Европа! 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

EDIC в действие! 
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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 
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