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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за заетостта и 

социалните въпроси в ЕС 

 Кандидатствайте за стажове в Европейския парламент 

 Липса на реципрочност на визовия режим със САЩ, Канада и 

Бруней: ЕК оценява актуалното състояние и обсъжда следващите 

стъпки 

 Отворено е за регистрация състезанието “Евроскола” за 

областите Бургас и Варна 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна ви кани на серия от мероприятия за 

Деня на Европа – 9 май 

  Европа Директно - Варна се включи в оранизацията на 

музикални концерти за варненската публика 

 Светли празници от Европа Директно - Варна 
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Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за 

заетостта и социалните въпроси в ЕС 

 

 
 
 

През 2010 г. Европейският съюз даде 

ход на 10-годишна стратегия за растеж, 

насочена към преодоляване на кризата, 

която продължава да засяга много 

държави от ЕС – „Европа 2020“ (за 

повече подробности относно 

стратегията вижте: 

europa.eu/pol/index_en.htm). Тази 

стратегия се стреми да създаде 

условията, необходими за един 

различен вид растеж – по-интелигентен, 

по-устойчив и по-приобщаващ. За 

постигането на тази цел бяха 

определени пет основни цели, които ЕС 

трябва да изпълни до 2020 г. Те са в 

сферата на заетостта, образованието, 

научните изследвания и иновациите, 

социалното приобщаване и 

намаляването на бедността и 

климата/енергетиката. В този брой ще 

разгледаме въпросите на заетостта, 

социалната закрила и социалното 

приобщаване. 

Като се има предвид, че през 

ноември 2013 г. безработните жители на 

ЕС бяха 26,5 млн., очевидно е от 

огромно значение усилията за 

намаляване на този брой да бъдат 

подкрепени. Една от ключовите цели на 

стратегията „Европа 2020“ е до края на 

десетилетието 75 % от активното 

население (20 – 64 години) да работи. За 

да подкрепи тази цел, ЕС предприе 

редица инициативи, насочени към 

създаване на работни места (например 

чрез насърчаване на изграждането на 

социални предприятия), възстановяване 

на динамиката на пазара на труда 

(например като предложи рамка на ЕС 

за предвиждане на икономическото 

преструктуриране) и към подобряване 

на управлението на ЕС (например чрез 

ежегодно публикуване на сравнителен 

анализ на резултатите на държавите от 

ЕС въз основа на избрани показатели за 

заетостта). 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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По-конкретно ЕС работи за 

намаляване на нивото на безработица 

сред младите хора, което е повече от два 

пъти по-високо от нивото сред по-

възрастните граждани, съответно 23,6 % 

и 9,5 % през ноември 2013 г. Той 

насърчава един по-целенасочен и 

всеобхватен подход в борбата с 

младежката безработица: пряка помощ 

за най-нуждаещите се млади хора, 

комбинирана с извършването на 

структурни реформи за задълбочаване 

на сътрудничеството във всички 

държави от ЕС, между министерства, 

официални образователни институции, 

органи за професионално обучение, 

агенции по заетостта, предприятия, 

социални партньори и организации на 

гражданското общество. 

През 2012 г. 124,5 милиона души или 

24,8 % от населението в ЕС са били 

изложени на риск от бедност или 

социално изключване. Голяма част от 

тези хора са жени и деца. Освен това 

малко повече от един на всеки шест 

граждани на ЕС (18,5 %) е бил 

подложен на материални лишения през 

2011 г. Смята се, че малко по-малко от 

половината от тях (8,9 % от цялото 

население) изпитват сериозни 

материални затруднения и не могат да 

си позволят неща, които много от нас 

считат за съществени за воденето на 

достоен живот в Европа, като например: 

подходящо отопление, неочаквани 

разходи, пералня, телефон или кола. В 

най-бедните страни делът на това 

население надхвърля 45 %. Също така, 

около 10 % от европейците в 

трудоспособна възраст живеят в 

домакинства, в които никой не работи. 

С икономическата криза тази ситуация 

без съмнение се е влошила, а това 

определено е неприемливо в XXI век.  

В тази връзка една от основните цели 

на стратегията „Европа 2020“ е 

извеждане на най-малко 20 милиона 

души от бедност до края на 

десетилетието. Системите за социална 

закрила на държавите – членки на ЕС, 

са създадени за управление на 

рисковете, свързани с безработица, 

лошо здравословно състояние, 

инвалидност, семейно положение и 

старост, наред с други. Въпреки че 

държавите членки отговарят сами за 

организирането и финансирането на 

своите системи за социална закрила, ЕС 

играе специална роля, като координира 

националните системи за социална 

сигурност, по-конкретно по отношение 

на мобилността между държавите от 

ЕС. 

Кои са инструментите на 

политиката? 

През 2010 г. бе създаден основен 

политически инструмент: 

„Европейският семестър“, който се 

провежда от януари до юли всяка 

година. Той дава възможност за 

съвместен анализ на равнище ЕС на 

икономическите политики на държавите 

членки и за приемане на специфични за 

отделните държави препоръки на ЕС, 

преди правителствата да изготвят 

своите проектобюджети и да ги 

представят за национален 

парламентарен дебат.  

 

 
 

Значителен брой от тези препоръки 

се отнасят до трудовата заетост, 

социалната закрила и социалното 

приобщаване (например реформи на 

пазара на труда, бедност, приобщаване 

на уязвими хора на трудовия пазар, 

пенсионни реформи и др.). Тъй като 

политиките за заетост, социални 

въпроси и социално приобщаване се 

изпълняват по-ефективно на равнище 

държава членка, ролята на ЕС в тези 

области е да подкрепя и допълва 

дейностите на националните органи. За 

целта той използва така наречения 
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„отворен метод на координация“ 

(ОМК). Този метод представлява рамка 

за сътрудничество, при което 

националните политики на всяка 

държава от ЕС в тази област могат да 

бъдат насочвани към общи цели и 

впоследствие наблюдавани от Съюза. 

Съществува съответно отворен метод на 

координация във връзка с европейската 

стратегия за заетост, както и относно 

социалната закрила и социалното 

приобщаване.  

Договорът за ЕС позволява на 

профсъюзи и организации на 

работодатели да договарят 

споразумения на равнище ЕС. По някои 

въпроси, например условията на труд и 

здравето и безопасността на работното 

място, тези споразумения могат да се 

прилагат като европейско 

законодателство. Споразуменията на 

равнище ЕС между социални партньори 

по въпроси като родителски отпуск, 

срочни договори и работа на непълно 

работно време вече са преобразувани в 

законодателство на ЕС. 

Кои са европейските правни 

инструменти? 

 

 
 

Като част от принципа на свободно 

движение, залегнал в Договора, 

гражданите имат право да:  

• търсят работа в друга държава от 

ЕС;  

• работят там без да се нуждаят от 

разрешително за работа;  

• пребивават в друга страна, докато 

търсят работа;  

• пребивават в съответната държава 

дори след приключване на трудовия им 

договор там;  

• бъдат третирани като гражданите на 

съответната страна по отношение на 

достъпа до заетост, условията на труд и 

всички други социални и данъчни 

предимства.  

Освен това някои видове здравни и 

социални осигуровки на граждани на 

ЕС могат да бъдат прехвърлени в 

страната, в която отиват да търсят 

работа. Професионалните 

квалификации също могат да бъдат 

признати в чужбина. Правата могат 

обаче да се различават в известна 

степен за лица, които планират да бъдат 

самостоятелно заети, за учащи и 

пенсионери или за други икономически 

неактивни лица. Съществуват също така 

ограничения, основани на съображения 

относно обществената сигурност, 

обществения ред и общественото 

здраве, както и във връзка със заетостта 

в публичния сектор. Най-общо правото 

на ЕС относно свободното движение на 

работници се прилага и за Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия, които са част 

от Европейското икономическо 

пространство, както и за Швейцария. 

Закони в областта на координирането на 

социалната сигурност в ЕС съществуват 

от 1959 г. насам. Правилата позволяват, 

когато граждани на ЕС се местят в 

друга държава от Съюза, те да не губят 

своите обезщетения и да бъдат 

третирани наравно с гражданите на 

другата държава от ЕС по отношение на 

социалноосигурителните обезщетения. 

Така например гражданите на ЕС могат 

да получават своите пенсии за старост 

дори ако живеят в държава от ЕС, 

различна от своята собствена. 

Правилата на ЕС в областта на 

социалната сигурност защитават не 

само правата на хората, които се движат 

в рамките на ЕС, но и в Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. 

Освен това институциите на ЕС 

предоставят информация и насоки и 

насърчават безопасните и здравословни 

условия на труд заедно с Европейската 

агенция за безопасност и здраве при 

работа и Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 
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труд. На равнище ЕС трудовото право 

обхваща две основни области:  

• условията на труд (включително 

работно време, работа на непълно 

работно време или срочен договор и 

командироване на работници), както и  

• информирането и консултирането 

на работници (включително в случай на 

масови уволнения и прехвърляне на 

предприятия на друго място). 

Кои са европейските финансови 

инструменти? 

Европейският социален фонд (ЕСФ) 

– един от структурните фондове на ЕС – 

е основан през 1957 г. с цел намаляване 

на различията в благосъстоянието и 

стандарта на живот между отделните 

региони и държави в ЕС. С дял от близо 

10 % в общия бюджет на ЕС, ЕСФ 

финансира десетки хиляди проекти в 

целия Съюз. Финансирането е 

разпределено между страните и 

регионите, като е насочено по-

специално към икономически по-слабо 

развитите. За периода от 2007 г. до 2013 

г. близо 10 милиона души годишно са се 

възползвали от мерки, финансирани от 

ЕСФ, а страните и регионите са 

получили от фонда около 76 млрд. евро 

в допълнение на близо 36 млрд. евро 

национално публично финансиране. 

 

 
 

От 1 януари 2014 г. насам ролята на 

ЕСФ като основен инструмент на ЕС за 

инвестиции в хората бе допълнително 

утвърдена. Помощта от фонда е от 

съществено значение за държавите от 

ЕС, за да могат да изпълняват 

приоритетите и препоръките на Съюза 

за национални реформи в областта на 

активните политики за трудовия пазар, 

политиките за социално приобщаване и 

заетост, институционалния капацитет и 

реформата на публичната 

администрация. 20 % от финансирането 

по линия на ЕСФ за всяка държава 

следва да се изразходва за проекти за 

социално приобщаване, а средствата на 

фонда трябва да съставляват най-малко 

23,1 % от общото финансиране за 

политиката на сближаване на равнище 

ЕС, което определя крайния общ обем 

на средствата по ЕСФ в държавите 

членки.  

 

 
 

Европейският фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ) предоставя персонализирана 

помощ на съкратени работници в 

отговор на конкретни масови уволнения 

с европейски мащаб. От 1 януари 2014 

г. обхватът на този фонд бе разширен, 

така че да бъдат включени работниците, 

съкратени поради неочаквана криза, 

както и категориите работници, които 

все още не бяха обхванати от ЕФПГ, 

например работниците на срочен 

договор и самостоятелно заетите лица. 

В райони с висока безработица сред 

младите хора ЕФПГ вече може да 

финансира мерки, насочени към млади 

хора, които не участват в никаква форма 

на заетост, образование или обучение. 

За новия Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се 

лица (FEAD) бяха разпределени 

средства с максимален размер от 3,5 

милиарда евро, по цени от 2011 г., за 

периода 2014 – 2020 г. Това 

представлява леко увеличение в реално 

изражение спрямо средствата по старата 
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програмата за разпределяне на храна. В 

допълнение държавите от ЕС ще 

осигурят 15 % национално 

съфинансиране. И накрая, за периода 

2014 – 2020 г., три съществуващи 

финансови инструмента, управлявани 

пряко от Европейската комисия – 

Програмата на ЕС за заетост и социална 

солидарност „Прогрес“, Европейската 

мрежа за трудова заетост EURES и 

Европейския механизъм за 

микрофинансиране „Прогрес“ – бяха 

обединени и разширени в рамките на 

нова единна програма, наречена EaSI: 

Европейска програма за заетост и 

социални иновации. 

Младежка заетост 

През април 2013 г. държавите от ЕС 

подкрепиха схемата за гаранция за 

младежта – пакет от мерки за „преход 

на младите хора към заетост“. Става 

въпрос за всеобхватна схема, чрез която 

да се гарантира, че в срок от четири 

месеца след дипломирането си или 

загубата на работа младите хора на 

възраст до 25 години ще получат добро 

предложение за работа, продължаващо 

образование, професионално обучение 

или стаж.  

 

 
 

Гаранцията за младежта на ЕС е 

нов подход за борба с младежката 

безработица. В рамките на този подход 

всяка държава от ЕС изгражда нови 

партньорства между национални 

министерства, централни и местни 

правителства, образователни 

институции, предприятия, младежки 

организации, агенции по труда и 

социални и здравни служби за 

провеждането на структурни реформи: 

задълбочено преструктуриране на 

образованието с цел осигуряване на 

необходимите умения за пазара на 

труда, въвеждане на втори шанс за 

образование за напусналите 

преждевременно училище и по-

цялостен подход за справяне с този 

проблем, насърчаване на по-тясно 

сътрудничество между агенциите по 

труда и останалите участници на 

трудовия пазар.  

 

 
 

През 2013 г. бе поставено начало на 

Европейски алианс за професионална 

подготовка, за да се осъществи връзка 

между различни публични и частни 

участници, които желаят да подобрят 

количеството, качеството и имиджа на 

професионалните обучения, а 

Европейската комисия предложи рамка 

за качество на стажовете, за да се 

гарантира, че те осигуряват добра 

основа на младите хора за навлизане на 

пазара на труда.  

Комисията предлага също за 

стажовете да бъде сключвано писмено 

споразумение, в което да се посочват 

образователните цели, начина за 

наблюдение на работата на стажанта, 

ограничената продължителност, 

работното време и ясно указание дали 

стажантите ще получават заплащане 

или друг вид компенсация и дали ще им 

бъдат плащани социални осигуровки. 

Пакетът за заетост „Към 

възстановяване и създаване на работни 

места“ е пакет от мерки и 

предложения, приет от ЕК през 2012 г., 

чрез който се определят начините, по 

които държавите от ЕС да насърчават 

наемането на работници чрез 

намаляване на данъчното облагане на 
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труда или чрез повишаване на 

подкрепата за нови предприятия. В него 

се посочват областите с най-висок 

потенциал за създаване на работни 

места в бъдеще: здравните услуги, ИКТ 

и екологосъобразната икономика. 

Очаква се делът на заетите в сектора на 

възобновяемата енергия да нарасне от 

19 % от всички заети в производството 

на енергия през 2010 г. на 32 % до 2020 

г. (т.е. около 3 милиона души до 2020 

г.). Европа има потенциал да заеме 

водеща позиция в използването на 

възобновяеми енергийни източници и 

да повиши своя износ на енергия. Това 

ще създаде допълнителни възможности 

за работа.  

 

 
 

Преоборудването на къщи би могло 

да генерират между 280 000 и 450 000 

нови работни места за енергийни 

одитори, контрольори на отоплителни 

системи, специалисти по инсталиране 

на технологии за възобновяема енергия, 

както и в рамките на сертифициращи 

органи и предприятия, произвеждащи 

енергийно ефективни материали за 

сгради. Освен това по-

високотехнологичната поддръжка, 

поправка, модернизация и повторна 

употреба на 70 % от основните 

материали на продукта през неговия 

жизнен цикъл може да създаде около 

560 000 нови работни места до 2025 г., а 

подобряването на управлението на 

отпадъците – повече от 400 000 работни 

места до 2020 г. Около 21 милиона 

работни места в Европа са свързани по 

някакъв начин с околната среда, а в 

бъдеще се очаква те да станат още 

повече. Според проучване на 

Евробарометър от 2011 г. 78 % от 

европейците смятат, че борбата с 

изменението на климата може да даде 

тласък на икономиката и създаването на 

работни места. ЕС ще инвестира 105 

млрд. евро, за да помогне на редица 

икономически сектори да преминат към 

екологични технологии и да насърчи 

новите възможности за заетост в 

условията на устойчива, 

нисковъглеродна икономика. 

Говорили сме много и за 

европейската мрежа за трудова 

мобилност EURES. Най-основно можем 

да кажем, че това е европейска мрежа за 

трудова мобилност, включваща всички 

държави – членки на ЕС, Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия. Тя предоставя 

информация, насоки и услуги за 

наемане на работа за работодатели, 

лица, търсещи работа, и за всички 

граждани, които желаят да се 

възползват от свободата на движение на 

работници. Около 150 000 души 

годишно си намират работа или 

получават предложение за работа чрез 

EURES. В периода 2014 – 2020 г. 

целенасочени схеми, като например 

„Твоята първа работа с EURES“ за 

подпомагане на младите хора на възраст 

между 18 и 30 години, които търсят 

работа в друга държава от ЕС, както и 

на малките и средните предприятия, 

които желаят да ги наемат, ще бъдат 

допълнително развити. Порталът 

EURES и неговите инструменти за 

самообслужване се модернизират, като 

на него се провеждат онлайн 

европейски дни на заетостта в целия ЕС. 
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Чрез тази платформа бе установен 

структуриран диалог между ЕС и 

заинтересованите страни в Европа 

(неправителствени организации (НПО), 

профсъюзи, организации на 

работодатели, представители на 

академичните среди, национални и 

регионални органи, международни 

организации, европейски мозъчни 

тръстове и фондации). В рамките на 

платформата се провеждат 64 действия 

на равнище ЕС, които обхващат 

различните аспекти на бедността и 

социалното изключване. Повечето от 

тези действия са политически мерки, 

които засягат въпроси като намаляване 

на броя на преждевременно 

напускащите училище, осигуряване на 

достъп до основни банкови услуги, 

популяризиране на социално 

отговорните предприятия, борба с 

детската бедност и пълно участие на 

ромите в обществото. Комисията 

организира годишен конвент съвместно 

с действащото председателство на 

Съвета на ЕС, който обединява всички 

основни участници от над 40 страни, 

работещи за справяне с бедността и 

социалното изключване. На него се 

прави преглед на вече извършената 

работа на европейско и национално 

равнище и се обсъждат нови 

инициативи за укрепване на борбата 

срещу бедността. Платформата и 

нейните годишни конвенти се 

превърнаха в основни инструменти за 

мобилизиране на всички 

заинтересовани страни на европейско, 

национално, регионално и местно 

равнище в посока към социалните 

инвестиции. 

Източник: Политиките на 

Европейския съюз: Трудова заетост, 

социални въпроси и приобщаване

 

 

Кандидатствайте за стажове в Европейския 

парламент 
     
 

 
 
  

  
Парламентът предлага в своя 

секретариат няколко варианта за 

стажове, чрез които предоставя 

възможност за професионално обучение 

и за придобиване на повече познания за 

това какво е Европейският парламент и 

с какво се занимава. 
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  1. Стажове за лица, притежаващи 

диплома за завършено висше 

образование (наречени стажове 

„Робер Шуман“) 
Стажовете за висшисти целят да 

дадат възможност на стажантите за 

допълване на знанията, които те са 

придобили по време на своето 

обучение, и да се запознаят с дейността 

на Европейския съюз и в частност на 

Европейския парламент. 

Тези стажове включват: 

• общ профил, за който могат да 

кандидатстват всички лица, които 

отговарят на изискванията; 

• профил „Журналистика“: 

кандидатите трябва да имат трудов 

стаж, който може да бъде доказан чрез 

публикации или вписване в съюз на 

журналистите в някоя от държавите - 

членки на Европейския съюз, или чрез 

завършено обучение по 

„Журналистика“, признато в държавите 

- членки на Съюза или в държавите - 

кандидатки за членство в Съюза; 

• профил „Награда Сахаров“: тази 

програма има за цел да задълбочи 

познанията за дейността на 

Европейския парламент по отношение 

на зачитането на правата на човека, 

както и на международните стандарти в 

тази област. Той е отворен за кандидати, 

които проявяват открит интерес към 

въпросите, свързани с правата на 

човека. 

Всеки кандидат за стажовете за лица, 

притежаващи диплома за завършено 

висше образование, трябва: 

• да е гражданин на държава - 

членка на Европейския съюз или на 

държава - кандидатка за членство в 

Европейския съюз, съгласно 

разпоредбите на член 5, параграф 2 от 

вътрешния правилник; 

• да е навършил 18 годишна 

възраст към датата на началото на 

стажа; 

• да има задълбочени познания по 

един от официалните езици на 

Европейския съюз; 

• да не се е възползвал от стаж или 

работа срещу възнаграждение в 

продължение на повече от четири 

последователни седмици, което да е за 

сметка на бюджета на Европейския 

съюз. 

Срокът на продължителност на тези 

стажове е пет месеца и не подлежи на 

удължаване. 

Към текущия момент периодът на 

записване е от 15 март до 15 май в 

полунощ. Период на стажа: от 1 

октомври до 28/29 февруари. 

  

2. Стажове за обучение 
Европейският парламент предлага 

възможността да участвате в стажове за 

обучение на младежи, които притежават 

диплома за завършено средно 

образование (получена преди крайния 

срок за подаване на заявление за 

кандидатстване), даваща достъп до 

университет, или на младежи, следвали 

висше или техническо образование, 

което може да се приравни към тази 

степен. Те са запазени с предимство за 

млади хора, които трябва да проведат 

стаж в рамките на своя курс на 

обучение, при условие, че имат 

навършени 18 години към първия ден от 

стажа. 

Продължителността на стажовете за 

обучение е от един до четири месеца с 

възможност за дерогация. 

(1) Незадължителни стажове за 

обучение 
Към текущия момент периодът за 

записване е 1 април-1 юни, а 

началото на стажа (максимум 4 

месеца): 1 септември. 

(2) Задължителни стажове за 

обучение 
Европейският парламент може да 

приеме кандидати, които отговарят на 

общите условия за прием, ако е 

задължително да се проведе стаж в 

рамките на: 

• курс на обучение в университет 

или приравнено учебно заведение, 

• професионално обучение на 

високо равнище, организирано от 

организация с нестопанска цел (по-

специално публични институции или 

органи), 

• изискване за достъп до правото 

на упражняване на дадена професия, 
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при представяне на доказателство от 

тези организации или субекти, които 

разрешават достъпа до упражняване на 

дадена професия. 

• Начални дати на стажовете и 

крайни срокове за получаване на 

кандидатурите за задължителни 

стажове: 

Към текущия момент крайният срок за 

записване е 1 юни, а 

начало на стажа - между 1 септември 

и 31 декември. 

  

3. Стажове по писмен превод за 

лица, завършили университет 
Тези стажове са предназначени за 

лица завършили университет или 

приравнено учебно заведение. Тяхната 

цел е да позволят обогатяване на 

познанията, придобити по време на 

тяхното обучение, и запознаване 

отблизо с дейността на Европейския 

съюз и в частност с тази на Европейския 

парламент. 

Кандидатите за стаж по писмен 

превод притежаващи диплома за 

университетско образование, трябва: 

• да бъдат граждани на една от 

държавите - членки на Европейския 

съюз или на една от страните 

кандидатки за членство в Европейския 

съюз; 

• да са навършили 18 години към 

датата на започване на стажа; 

• да са завършили, преди крайния 

срок за подаване на молбите, минимум 

тригодишно университетско 

образование, удостоверено с диплома; 

• да владеят отлично един от 

официалните езици на Европейския 

съюз или официалния език на страна 

кандидатка за членство в Европейския 

съюз и да притежават задълбочени 

познания по два други официални езика 

на Европейския съюз; 

• да не са се възползвали от платен 

стаж или да не са били възмездно 

ангажирани за повече от четири 

последователни седмици в тежест на 

бюджета на Европейския съюз. 

Продължителността на стажовете по 

писмен превод, предназначени за лица, 

притежаващи диплома за 

университетско образование, е три 

месеца. Те могат да бъдат продължени 

по изключение за максимален срок от 

три месеца. 

• Периоди за провеждане на 

стажовете и крайни срокове за 

получаване на кандидатурите: 

Към момента е активен следният период 

за кандидатстване: 15 март – 15 май 

(24.00 ч.), а началото на стажа е 1 

октомври. 

Стажовете по писмен превод се 

провеждат в Люксембург. 

За сведение, през 2016 г. стипендията 

е в размер на 1 252,62 евро на месец. 

Обърнете внимание на условията за 

допускане. Ако бъдете предварително 

одобрен, ще трябва да представите 

следните подкрепящи документи: 

• надлежно попълнен и подписан 

формуляр за кандидатстване, 

• копие от Вашия паспорт или 

лична карта, 

• копия на Вашите дипломи и 

удостоверения, 

• и копие от приложението към 

дипломата (оценките), ако разполагате с 

такова. 

Тези подкрепящи документи не 

следва да бъдат изпращани на този етап. 

Те ще Ви бъдат поискани ако преминете 

фазата на предварителния подбор. 

Ако сте предварително одобрени за 

провеждането на стаж, кандидатурата 

Ви ще се счита за валидна, 

единствено след предоставянето на 

пълния набор от документи, посочени 

по-горе. 

 

4. Стажове за обучение по превод 

Европейският парламент предлага на 

кандидатите, които към момента на 

подаване на кандидатурите вече 

притежават диплома за завършено 

средно образование, даваща достъп до 

университет или имат висше или 

техническо образование, което може да 

се приравни към тази степен, 

възможност за провеждане на стажове с 

практическа насоченост. Те са 

предназначени конкретно за кандидати, 

които трябва да проведат стаж в 

рамките на своя курс на обучение, при 



 12 

условие че имат навършени 18 години 

към първия ден от стажа, за който 

кандидатстват. 

Кандидатите за стажове за обучение 

по превод трябва : 

• да бъдат граждани на една от 

държавите - членки на Европейския 

съюз или на една от страните 

кандидатки за членство в Европейския 

съюз ; 

• да са навършили 18 години към 

датата на започване на стажа 

• да владеят отлично един от 

официалните езици на Европейския 

съюз или официалния език на страна 

кандидатка за членство в Европейския 

съюз и да притежават задълбочени 

познания по два други официални езика 

на Европейския съюз 

• да не са се възползвали от друг 

стаж или да не са били наемани срещу 

заплащане за повече от четири 

последователни седмици, на разноски 

от бюджета на Европейския съюз. 

Продължителността на стажовете за 

обучение по писмен превод е от един до 

три месеца. Те могат да бъдат 

продължени по изключение за 

максимален срок от три месеца. 

• Към момента е активен следният 

период за кандидатстване: 15 март – 15 

май (24.00 ч.), а началото на стажа е 1 

октомври. 

 

 

Стажовете за обучение по писмен 

превод се провеждат в Люксембург. 

По време на стажа за обучение по 

превод, стажантите получават месечно 

обезщетение. За сведение, през 2016 г. 

обезщетението е в размер на 307,20 евро 

на месец. 

Обърнете внимание на условията за 

допускане. Ако бъдете предварително 

одобрени, ще трябва да представите 

следните подкрепящи документи: 

• документ за кандидатстване, с 

дата и подпис, 

• копие от Вашия паспорт или 

лична карта, 

• копия на Вашите дипломи и 

удостоверения, 

• и копие от приложението към 

дипломата (оценките), ако разполагате с 

такова. 

Тези подкрепящи документи не 

следва да бъдат изпращани на този етап. 

Те ще Ви бъдат поискани ако преминете 

фазата на предварителния подбор. 

Ако сте предварително одобрени за 

провеждането на стаж за обучение по 

писмен превод, кандидатурата Ви ще 

се счита за валидна, единствено след 

предоставянето на пълния набор от 

документи, посочени по-горе. 
 

 Източник: ЕП

 

 
 

Липса на реципрочност на визовия режим със САЩ, 

Канада и Бруней: ЕК оценява актуалното състояние и 

обсъжда следващите стъпки 
 

На 12 април Европейската комисия 

прие политическо съобщение относно 

актуалното състояние и следващите 

стъпки по отношение на липсата на 

реципрочност с някои трети страни в 

областта на визовата политика. Докато с 

Япония и Австралия беше постигната 

пълна реципрочност съответно през 

декември и през юни 2015 г., САЩ, 

Канада и Бруней продължават да 

прилагат визови изисквания за 

гражданите на някои членки на ЕС, 

въпреки че техните собствени граждани 

са освободени от визи в целия ЕС. 

Реципрочността в отмяната на визовия 

режим е принцип на общата визова 

политика на ЕС и съгласно правилата на 

ЕС, приети от Европейския парламент и 

Съвета през 2001 г., ако в срок от 24 

месеца липсата на реципрочност с трети 
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държави не бъде коригирана, това може 

да даде основание за суспендиране на 

отмяната на визовия режим за 

гражданите на тези трети държави. При 

всяко такова решение трябва да се 

вземат предвид последиците от 

суспендирането на отмяната на визовия 

режим за външните отношения на ЕС и 

неговите държави членки. Комисията 

има задължение да предприеме 

действия след изтичането на 24-

месечния период. В случая на САЩ, 

Канада и Бруней този краен срок, 

определен от законодателя на ЕС, 

изтече на 12 април 2016 г. Ето защо 

Комисията приканва Европейския 

парламент и Съвета спешно да започнат 

обсъждания и да заемат позиция 

относно най-уместния начин на 

действие с оглед на предоставената от 

Комисията оценка, като я информират 

относно съответните си позиции до 12 

юли 2016 г. 

Не всички граждани на държави 

извън ЕС се нуждаят от виза, за да 

пътуват до Шенгенското пространство 

за краткосрочен престой, не по-дълъг от 

90 дни в рамките на период от 180 дни. 

ЕС разполага с общ списък на 

държавите, чиито граждани трябва да 

притежават виза, и списък на 

държавите, чиито граждани са 

освободени от това изискване 

(вж. Регламент (EО) № 539/2001 на 

Съвета). 

В дух на солидарност ЕС иска от 

държавите, които са в безвизовия 

списък, на свой ред също да отменят 

визовия режим за гражданите на всички 

държави — членки на ЕС. По тази 

причина беше създаден механизъм за 

визова реципрочност. Този механизъм 

бе изменен от Европейския парламент и 

Съвета през 2013 г. (Регламент (ЕС) 

№ 1289/2013) с цел да стане по-

ефикасен и да гарантира по-голяма 

солидарност в прилагането на общата 

визова политика. 

Настоящият механизъм е в сила от 

две години и Комисията, в тясно 

сътрудничество със засегнатите 

държави членки, полага усилия, за да 

гарантира, че гражданите на ЕС могат 

да пътуват колкото е възможно по-

свободно в трети държави. 

В рамките на механизма за 

реципрочност Комисията вече прие три 

доклада за оценка на положението: 

на 10 октомври 2014 г., на 22 април 

2015 г. и на 5 ноември 2015 г. 
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Отворено е за регистрация състезанието 

“Евроскола” за областите Бургас и Варна 
 

 
 

Информационното бюро на ЕП в 

България организира регионално 

състезание „Евроскола“ за средни 

училища от областите Бургас и Варна. 

То ще се състои в гр. Бургас на 28 май 

2016 г. Отборите, класирани на първите 

места, ще получат дати за участие за 

своите училища в програма „Евроскола“ 

в гр. Страсбург (Франция) през 2016 г. 

В състезанието могат да се включат 

отбори от ученици на възраст 16-18 

години, като е необходимо техните 

училища да не са печелили участие в 

програмата “Евроскола” в Страсбург 

през 2014, 2015 и 2016 г.  

Училищата от двете области, които 

желаят да вземат участие в 

състезанието, трябва да заявят това до 

12:00 часа на 5 май 2016 г. на адрес: 

epsofia@europarl.europa.eu . Имената на 

участниците в конкретния отбор и на 

придружаващия преподавател трябва да 

бъдат изпратени едновременно със 

заявката за участие. 

Отборите трябва да се състоят от 5-ма 

ученици, ръководени от един учител, 

който обаче не може да участва в 

самото състезание и да се намесва в 

подготовката и представянето на 

учениците си по време на състезанието. 

Информационното бюро на ЕП в 

България възстановява транспортните 

разходи до град Бургас и обратно на 

учениците от други населени места в 

трите области на състезанието 

(Регламента можете да видите тук - 

http://bit.ly/1TxYfFl ). 

Въпросите в състезанието ще са 

подготвени по актуални теми на 

национална и европейска тематика 

(примерни материали за подготовка 

можете да разгледате тук: 

http://bit.ly/1SLZCAj ). 

Сред главните условия за участие е 

доброто владеене на един от трите 

работни европейски езика – английски, 

френски или немски – това ще бъде 

проверено по време на състезанието. 

Информационното бюро на 

Европейския парламент си запазва 

правото за промени в датата в случай на 

непредвидени обстоятелства, като 

всички участници ще бъдат известени 

своевременно. Окончателната програма 

ще бъде изпратена след приключване на 

регистрацията.
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Европа Директно – Варна  

Ви кани на серия от мероприятия за Деня на Европа – 

9 май 

                                                                                                                                                
Скъпи приятели, 

освен светлият и шарен Великден, наближава и Денят на Европа - 9 май! Във връзка 

с празника организираме серия от мероприятия в рамките на няколко дни, на които да 

се радвате вие, вашите деца, приятели, учители, граждани и гости на града. Програмата 

ни е както следва: 

 

9 май 
• Открит щанд в Морската градина или на площада пред Фестивален и конгресен 

център – Варна, на който ще се води диалог с граждани и гости на града по всички 

европейски въпроси, които ги вълнуват, викторина с въпроси от европейско естество – 

10:00 часа; 

• Детска програма в ЦДГ „Крилатко”; 

• Лазерно шоу – поздрав за Деня на Европа на площада пред фестивален и конгресен 

център. 

 

14 май 
• Детска фолклорна магия „Шарена китка” – 10:30 часа – Народно читалище „Отец 

Паисий – 1934” 

 

 
 

15 май 
• Демонстрация по айкидо и футбол „Дух и воля” – 10:00 часа – Стадион „Черно 

море”, зала „Хр. Борисов” 

EDIC в действие! 
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18 май 
17:30 часа – Фестивален и конгресен център, зала “Европа” 

Най-голямото събитие от серията прояви ще бъде проведено в този ден под наслов 

„Аз съм гражданин на Европа”. Събитието ще включва тържествена церемония за 

връчване на дипломи по английски език, викторина на Европа Директно – Варна с 

въпроси на европейска тематика, игри и награди за победителите. 

 

 
22 май 
• Детска художествена изложба „Вълшебна дъга” – 10:00 часа – Фоайе пред зала 1 

на ФКЦ 

• Детски танцов празник „Пролетна фиеста” – 11:30 часа – Зала 1 на ФКЦ 
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Европа Директно - Варна се включи в оранизацията 

на музикални концерти за варненската публика 
    
На 1 април, заедно с Европейска 

музикална академия – Варна, 

организирахме интеркултурен ден. 

От 15:30 часа в Градска 

художествена галерия - Варна бе 

прожектиран филмът "Правосъдие в 

Унгария" - документален филм на Естер 

Хайду, касаещ съдебния процес срещу 

ултрадесни елементи, извършили 

расистки убийства на роми през 2008 и 

2009 г. Интересно е да се знае, че по 

време на продължилия две години и 

половина съдебен процес, щабът на 

Естер Хайду е единственият, който 

документира всеки ден на заседанията. 

Филмът е награден с 16 международни 

награди и е прожектиран в близо 40 

страни по света.  

От 17:30 часа хората бяха свидетели 

на Изложба „Синагогите в Централна 

Източна Европа 1781–1944", която 

буквално представляваше пътешествие 

в пространството и времето. Тя 

показваше, че в този многонационален 

регион начинът на живот на 

еврейството се променя и се ускорява 

приносът му за обществения, 

стопанския, културния и духовния 

живот. Затова е непонятно, как този 

процес може да завърши с трагедията на 

холокоста. На таблата на изложбата, 

представяща синагогите на Централна и 

Източна Европа, редом една с друга 

могат да се видят унищожените или 

покоряващи дори и в руините си 

паметници на някога процъфтяващия 

живот на евреите, както и обновените, 

смайващи с някогашната си красота, 

функциониращи и днес храмове, 

напомняйки ни, че загубите ни са 

неизмерими. 

От 18:00 часа започна събитието на 

вечерта, а именно концерт - класическа 

китара на знаменития унгарски 

китарист Шандор Мещер. Неговият 

солов репертоар обхваща музиката на 

близо 600 години от ренесанса до наши 

дни.  

От 2005 г. досега Шандор Мещер е 

изнесъл безброй концерти в Унгария и 

чужбина. Участвал е в две поредици с 

името “150 концерта”. 

Кинорежисьорката Естер Хайду заснема 

социо-музикален документален филм 
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“Люлчена песен” за турнето му в 

Румъния през 2008 г. 

От 2009 г. Шандор Мещер прави 

турнета в много страни по света: 

Португалия, Румъния, САЩ, Италия, 

Мароко, Израел, Словакия. През 

изминалите години той е изнесъл 

поредица от концерти под названието 

„Бакфарк-Барток” в четири държави, на 

места с унгарско малцинство (Словакия, 

Украйна, Румъния и Сърбия). 

Подтикнат от успеха, той повтаря 

турнето с подобен репертоар, но на 

нови места: свири в пет града на 

България (София, Пловдив, Кюстендил, 

Плевен, Русе) и в Румъния (в унгарската 

гимназия в Букурещ). 

 

 

    
Европейска музикална академия 

Варна и Европа Директно - Варна имаха 

удоволствието да организират и второ 

вълнуващо музикално събитие,  

което се проведе на 10 април от 18 часа 

в Градска Художествена Галерия – 

Варна, под наслов “Единни в 

многообразието”! 

За първи път във Варна 

почитателите на музиката се насладиха 

на изпълнения от еврейската музика, 

изпълнени от няколко прекрасни 

реномирани музиканти на езиците 

ладино, идиш, иврит и арамейски. 

Песните са обработени от 

композиторите Жул Леви, Морис Равел, 

Николай Кауфман и Офер Бен Амос. 

Темата на концерта бе специално 

подбрана, за да се отдаде почит на 

жервтите на Холокоста, както и на 

Международния ден на пострадалите от 

фашизма и войната - 11 април. 

Музикалните изпълнения, в които се 

включиха Даниела Димова - Сопран, 

Жанета Бенун-Николаева - Пиано, 

Красимир Щерев - Цигулка, Мая 

Антонова - кларинет и Даниела 

Стоянова - Ударни, бяха на 

изключително ниво и предизвикаха 

силни емоции у своята публика! 
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Светли празници от Европа Директно Светли празници от Европа Директно Светли празници от Европа Директно Светли празници от Европа Директно –––– Варна! Варна! Варна! Варна!    
На тези прекрасни великденскиНа тези прекрасни великденскиНа тези прекрасни великденскиНа тези прекрасни великденски дни, ви желаем много късмет и  дни, ви желаем много късмет и  дни, ви желаем много късмет и  дни, ви желаем много късмет и 
сбъднати мечти, нови надежди и безкрайни емоции, красиви сбъднати мечти, нови надежди и безкрайни емоции, красиви сбъднати мечти, нови надежди и безкрайни емоции, красиви сбъднати мечти, нови надежди и безкрайни емоции, красиви 
моменти с близки и приятели!моменти с близки и приятели!моменти с близки и приятели!моменти с близки и приятели! Велики дела, велики идеи и  Велики дела, велики идеи и  Велики дела, велики идеи и  Велики дела, велики идеи и 

благоденствие!благоденствие!благоденствие!благоденствие!    
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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 


