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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 Европейски 

корпус за солидарност 

 Национален конкурс по проект “Техностарт 3 – Насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България” 

 По-голяма безопасност на медицинските изделия искат 

евродепутатите  

 Напредък по схемите на ЕС за спешно преместване и 

презаселване 

 Нова система за електронно сертифициране на биологичните 

продукти, внасяни в ЕС 

 

 EDIC в действие!   

  ЕДИЦ – Варна обяви конкурс за есе във връзка с 60-

годишнината от Римските договори 
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Полезно за вас:  Всичко, което трябва да знаем 

за Европейски корпус за солидарност 
 

 
 

Европейският корпус за солидарност 
е нова инициатива на Европейския 
съюз, която дава възможност на 
младите хора да извършват 
доброволческа дейност или да работят 
по проекти в своята страна или в 
чужбина, като принасят полза за 
общностите и хората в Европа. 

Младите хора, които участват в 
Европейския корпус за солидарност, 
трябва да приемат неговите мисия и 

принципи и да се придържат към тях. 

Можете да се регистрирате за 
участие в Европейския корпус за 
солидарност, ако сте навършили 17 

години, но не можете да започнете 
работа по проект до навършването на 18 

години. В проектите на Европейския 
корпус за солидарност могат да 
участват лица на възраст до 30 години. 

След приключване на процеса на 
регистрация участниците в Европейския 
корпус за солидарност могат да бъдат 
поканени да се присъединят към широк 

кръг проекти, например за 
предотвратяване на природни бедствия 
или възстановяване след тях, помощ в 
центрове за бежанци или вземане на 

мерки във връзка с различни социални 

въпроси в дадени общности. 

Продължителността на проектите, 
подкрепяни от Европейския корпус за 
солидарност, е от 2 до 12 месеца. 
Обикновено те ще се провеждат в 
страните от Европейския съюз. 

Когато се регистрирате, вашите 
данни ще се съхраняват в базата данни 

на Европейския корпус за солидарност 
и организациите ще могат да търсят в 
нея хора за своите проекти. След това 
организациите ще поканят избраните 
участници да се включат в тези проекти. 

Европейската комисия ще покани 

организациите да кандидатстват за 
финансиране или друга подкрепа за 
проекти, които отговарят на мисията и 

принципите на Европейския корпус за 
солидарност. След като проектите бъдат 
одобрени, тези организации ще получат 
достъп до базата данни за участниците, 
за да изберат младите хора, които са 
най-подходящи за техния проект. После 
организациите ще се свържат с тези 

младежи и ще направят своя 
окончателен избор. 

Всички организации ще бъдат 
подложени на проверка, преди да бъдат 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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одобрени да осъществяват проекти в 
рамките на Европейския корпус за 
солидарност и преди да им бъде 
позволено да търсят и набират 
участници за своите проекти. 

В зависимост от вида на проекта и от 
вашите знания и опит може да получите 
обучение от Корпуса преди започването 

на проекта. 
Мисия. Европейският корпус за 

солидарност обединява младите хора с 
идеята да се изгради едно по-

приобщаващо общество, като подкрепя 
хората в затруднено положение и търси 

отговор на предизвикателствата пред 

обществото. Той предлага на младите 
хора, които искат да помагат, да се учат 
и да се развиват, възможност да 
придобият вдъхновяващ и изпълнен с 
отговорност опит. 

Принципи. Участниците в 
Европейския корпус за солидарност 
имат своите идеи, убеждения и 

очаквания. Участващите организации 

трябва да имат предвид това, тъй като те 
са отговорни за осигуряването на среда 
на уважение и доверие. Същевременно, 

участващите в инициативата 
организации посвещават много време, 
енергия и ресурси за постигане на 
високи резултати от дейността; поради 

това следва да се очаква, че участниците 
в Европейския корпус за солидарност 
показват сходно уважение към местните 
общности и към хората, които са пряко 

засегнати от тяхната дейност. 
Тези общи принципи на поведение 

отразяват голямото разнообразие на 
потенциални участници и организации, 

както и различните обстоятелства, при 

които дейностите могат да бъдат 
извършвани. Те следва да бъдат 
адаптирани към конкретните 
особености на всяка дейност. 

Младите хора, които планират да се 
присъединят към Европейския корпус за 
солидарност, следва да прочетат този 

документ внимателно. Участниците в 
Европейския корпус за солидарност се 
ангажират да спазват следните 
принципи: 

• те споделят ценности като 
солидарността, зачитането на 

човешкото достойнство и на правата на 
човека и вярват в изграждането на 
справедливо и равноправно общество, 

чиито характеристики са плурализмът, 
недискриминацията, толерантността, 
справедливостта, солидарността и 

равенството; 

• участниците в Европейския 
корпус за солидарност се стремят да 
засилят солидарността между хората, 
като същевременно се зачитат техните 
култури и традиции, и се стремят към 

изграждането на общност на споделени 

отговорности и взаимна подкрепа; 
• участниците в Европейския 

корпус за солидарност имат желание да 
дадат своя съществен принос към 

обществото и проявяват солидарност, 
сътрудничество и взаимно 

разбирателство; 

• участниците в Европейския 
корпус за солидарност не трябва да 
действат по начин, който би могъл да 
изложи на риск от нараняване други 

лица или самите тях; 

• те трябва да се съобразяват с 
правилата, организационната структура 
и практиките, които ръководят 
приемащата организация, като имат 
предвид също така, че тази рамка може 
да бъде необходима с оглед на 
опазването на личното здраве, 
безопасност и достойнство на лицата, 
участващи в дейността. Участниците в 
Европейския корпус за солидарност 
също така трябва да спазват 
действащото законодателство в 
приемащата държава; 

• присъединяването към 

Европейския корпус за солидарност 
трябва винаги да бъде доброволен избор 

на младия човек, който остава свободен 

да се оттегли от инициативата. Те имат 
право да откажат предложения от 
страна на Корпуса без това да засяга 
техния шанс да получат други 

предложения в бъдеще; 
• участието в Европейски корпус 

за солидарност не включва заплащане 
на такса; 

• в края на своя ангажимент 
участниците в Европейския корпус за 
солидарност имат право да получават 
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сертификат, потвърждаващ участието 

им в дейността; 
• при приемането на ангажимент 

за доброволческа дейност, участниците 
в Европейския корпус за солидарност 
подписват договор за солидарност с 
участващата организация, в който се 
описват подробно условията на тяхната 
дейност в съответствие с принципите на 
Хартата на Корпуса. Когато става 
въпрос за професионална ангажираност, 
за подобна цел служи трудовият 
договор; 

• преди началото на дейността и 

по време на нейното изпълнение 
участниците в Европейския корпус за 
солидарност получават ясна 
информация относно задачите, които ще 
изпълняват, и, когато е уместно, 

подходящо обучение и езикова 
подкрепа. 

Участието в проект на Европейския 
корпус за солидарност е значително 

постижение за всеки млад човек. То ще 
се счита за предимство при 

кандидатстване за работа и ще бъде от 
полза при кандидатстването във висше 
учебно заведение. Европейският корпус 
за солидарност може да представлява 
нова възможност за вас да се 
ангажирате с дейност, която е полезна 
за обществото, а това би могло да бъде 
стъпка към намирането на работа. 

След участието в проекта имате 
право да получите удостоверение, 
доказващо това. Можете да го 

използвате при кандидатстване за 
работа или при продължаване на вашето 

образование. 
Освен, че подобрява вашите 

перспективи за професионално 

развитие, Европейският корпус за 
солидарност ви предоставя други ползи, 

които са различни в зависимост от вида 
на проекта, към който се насочвате. Те 
зависят също от това дали участвате в 
проектите по доброволческото или по 

професионалното направление на 
Корпуса. 

Ако решите да извършвате 
доброволческа дейност, няма да 
получавате заплата, но ще имате право 

на пътни, нощувки и дневни, както и 

застрахователно покритие за срока на 
дейността. Ще получите съответното 

обучение преди да започнете дейността 
си и след като пристигнете на място. 

Участниците, които са ангажирани в 
рамките на професионална подготовка 
или като стажанти, в някои държави 

подписват трудов договор, съставен в 
съответствие с националните 
разпоредби на приемащата държава. 
Предоставят се и дневни надбавки. 

За участниците, които биват 
набирани с цел назначаване на работа, 
винаги ще има официален трудов 
договор и заплата в съответствие с 
местните закони, подзаконови актове и 

колективните трудови договори. 

Европейският корпус за солидарност 
има две допълващи се направления – за 
доброволчески и за професионални 

дейности. С доброволческото 

направление на младите хора се 
предлага възможност да извършват 
доброволческа дейност на пълно 

работно време за срок от два до 

дванадесет месеца в друга страна. Като 

основа служат Европейската 
доброволческа служба (част от 
програмата „Еразъм+“), както и други 

програми за финансиране на ЕС. 

По професионалното направление 
ще се предоставят възможности за 
работа, стаж или чиракуване в 
множество сектори, които участват в 
дейности за солидарност и се нуждаят 
от високо мотивирани млади хора с 
обществено съзнание. Професионалното 

направление ще се развива постепенно 

чрез партньорства с публични органи, 

НПО и търговски организации, които 

работят в тези области. 

За различните проекти са 
необходими хора с различни умения и 

опит, затова организациите имат 
възможност да набират участници от 
Европейския корпус за солидарност 
като доброволци, работници, чираци 

или стажанти. 

Доброволците не получават 
възнаграждение за извършваната от тях 

работа, а различна подкрепа в 
зависимост от програмата на ЕС, по 

която се финансира дейността, 
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например пътуване до и от мястото на 
проекта, настаняване, храна, 
медицинска застраховка и малка сума за 
покриване на ежедневни разходи. 

Младите хора, заети по 

професионалното направление от 
Европейския корпус за солидарност, 
имат трудов договор и получават 
заплащане за работата, която 

извършват, в съответствие с 
националното трудово законодателство 

и колективните договори, които са в 
сила. Обикновено те би трябвало сами 

да покриват ежедневните си разходи за 

издръжка и настаняване със заплатата, 
която получават от работодателя си. За 
тях ще важи трудовото законодателство 

на страната, в която работят. 
Информация за работата в различните 
страни от ЕС ще намерите на уебсайта 
Вашата Европа. 

Тези, които участват като 

практиканти или стажанти, също имат 
трудов договор и обикновено получават 
издръжка за покриване на разходите. 

 

Източник: 

https://europa.eu/youth/Solidarity_bg 
 

 

Национален конкурс по проект “Техностарт 3 – 

Насърчаване на иновационната активност на младите 

хора в България” 
 

Министерството на икономиката 
обявява национален конкурс по проект 
“Техностарт 3 – Насърчаване на 
иновационната активност на младите 
хора в България”. Могат да 
кандидатстват студенти, хора с висше 
образование: бакалавър или магистър и 

докторанти.  

Целта е да се насърчат младите хора 
с иновативни и жизнеспособни идеи, да 
реализират тези идеи и да се 
промотират успехите им, като им се 
предостави безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на собствени 

фирми. 

Конкурсната документация се 
подава лично или чрез упълномощено 

лице в деловодството на 
Министерството на икономиката от 
09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 

София, ул. "Славянска" №8 или по 

пощата. Кандидатите могат да задават 
въпроси по време на кандидатстването 

по проекта на електронен адрес - 

tehnostart@mi.government.bg 

Крайният срок за кандидатстване е 
до 29-ти май 2017 г., включително. 

Прочетете повече 
на: http://bit.ly/2n3JX8U 
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По-голяма безопасност на медицинските изделия 

искат евродепутатите  

 
На 5 април евродепутатите одобриха 

по-строги правила за безопасност на 
медицинските изделия като импланти за 
гърди и тазобедрени протези, за да 
гарантират проследимостта им и 

пълното спазване на изискванията за 
безопасност в ЕС. Те гласуваха и за 
затягане на изискванията за достъп до 

информация и по етични въпроси за 
диагностичните медицински изделия, 
използвани при бременност и ДНК-

тестове. 
И двата законопроекта бяха вече 

договорени неформално със Съвета. 
 „Скандалът с металните 

тазобедрените протези извади на показ 
слабостите в съществуващата система. 
Затова ние въвеждаме много по-строги 

изисквания за институциите, които 

разрешават употребата на медицински 

изделия. Ще настояваме също 
високорисковите изделия като 

импланти за изкуствени стави или 

инсулинови помпи да бъдат предмет на 
допълнителни експертни оценки, преди 

да бъдат разрешени за употреба.“ заяви 

докладчикът относно медицинските 
изделия Гленис Уилмът (С&Д, 

Обединено кралство). 

По-строг надзор върху продуктите 
на пазара, повече информация за 
пациентите 

„Ние също одобрихме много по-

строга система за надзор на продуктите 
на пазара, така че неочакваните 
проблеми да се идентифицират и 

решават по-бързо. След скандала с 
некачествените импланти за гърди, 

произведени от френската 
компания PIP, много жени не знаеха 
дали са получили дефектни импланти. 

Затова ние въвеждаме система за 
уникална идентификация на 
медицинските изделия, за да помогнем 

на пациентите. Те ще получат карта за 

имплант, която ще могат да използват за 
да получат достъп до информация от 
публични бази данни.“, добави г-жа 
Уилмът. 

Поуки от скандала с имплантите за 
гърди и тазобедрени протези 

Правилата предвиждат: 
• проверки на случаен принцип на 

съоръженията на производителите, след 

като изделията са пуснати на пазара; 
• по-строги проверки от 

нотифицирани органи, които ще трябва 
да наемат квалифициран медицински 

персонал; 

• допълнителни проверки за 
безопасност на високорисковите 
медицински изделия като импланти или 

ХИВ тестове. Освен нотифицирания 
орган, специален комитет от експерти 

също ще проверява дали са покрити 

всички изисквания; 
• карта за имплант ще позволява 

на пациенти и доктори да проследят кой 

продукт е бил използван; 

• производителите следва да 
представят клинични доказателства за 
безопасността на медицинските 
изделия, най-вече за високорисковите 
такива; 

„Контролът върху високорисковите 
медицински изделия преди пускането 
им на пазара беше приоритет за 
Парламента, затова аз съм 

изключително доволна, че успяхме да 
прокараме допълнителна проверка от 
експертни комисии, които да оценяват 
тази група изделия.“, обобщи г-жа 
Уилмът. 

Отделен регламент ще гарантира, че 
новите правила ще се прилагат и за ин 

витро диагностичните медицински 

изделия, т.е. за тези, които не са в пряк 

контакт с пациента, но предоставят 
информация за здравето му, като 
тестовете за ДНК и ХИВ. 



 8 

„Ние научихме уроците си от 
скандалите с некачествените импланти 

за гърди.“, заяви докладчикът относно 

ин витро диагностичните медицински 

изделия Петер Лизе (ЕНП, Германия). 
„Проблеми възникнаха и при други 

области, например със стентовете, 
които се имплантират в мозъка или в 
ненадежните тестове за ХИВ. Новата 
регулация е добра за пациентите, слага 
край на измамите и съмнителните 
производители и по този начин 

стимулира коректните.“ , добави още г-
н Лизе. 

Изисквания по етичните въпроси 

относно ДНК-тестовете 
Законодателството ще изисква от 

страните членки на ЕС да информират 

пациентите за последствията от ДНК-

тестовете. 
„ДНК-тестовете могат да имат тежки 

последствия за живота на пациентите и 

те не трябва да се извършват без 
достатъчно информация и подходящо 

консултиране. Страните членки 

посочиха, че преди всичко това е тяхна 
отговорност и затова ще приемат 
правилата, но само в известна степен. 

Важно е държавите членки да изпълнят 
това задължени на ЕС. Ние ще бъдем 

много бдителни по отношение на този 

въпрос“, заяви г-н Лизе. 
Източник: ЕП 

 

 

 

Напредък по схемите на ЕС за спешно преместване и 

презаселване 

 

 
  

Комисията прие на 12 април своя 
единадесети доклад за напредъка по 

схемите на ЕС за спешно преместване и 

презаселване, в който прави оценка на 
предприетите от 2 март 2017 г. досега 
действия. 

Държавите членки са постигнали 

стабилен напредък по отношение на 
преместването – преместени са 
допълнителни 2 465 лица, което е нов 
месечен рекорд. Общият брой на 
извършените премествания вече e 16 

340. Необходимо е обаче всички 

държави членки да положат повече 
усилия, така че всички отговарящи на 
изискванията за това хора да бъдат 
преместени през следващите месеци. 

При презаселването държавите членки 

са продължили да отбелязват съществен 

напредък, като досега 15 492 души са 
получили възможност да влязат 
безопасно и законно в ЕС. За да се 
съдейства за подобряването на процеса 
на преместване и презаселване, в 
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днешния доклад са включени целеви 

препоръки към държавите членки. 

Темпът на преместванията продължи 

да нараства, в резултат на което бе 
отбелязано подобрение с 27 % спрямо 

предходните най-високи месечни 

стойности – през март са преместени 

общо 2 465 лица, като над 1 600 са 
преместени от Гърция и над 800 от 
Италия. Към 10 април общият брой на 
извършените премествания е 16 340 – 

5 001 от Италия и 11 339 от Гърция. 
Въпреки този положителен напредък 
обаче сегашният темп на 
преместванията все още е далеч под 

целите, определени, за да се гарантира, 
че всички отговарящи на условията 
лица ще бъдат преместени през 
следващите месеци. 

С около 14 000 кандидати за 
преместване, намиращи се в Гърция, и 

около 3 500, регистрирани досега в 
Италия, общият брой на лицата в тези 

две държави, които отговарят на 
условията за преместване, е доста под 

предвиденото в решенията на Съвета. 
Като се имат предвид тези данни, ако се 
постигнат одобрената от Европейския 
съвет цел от Гърция да бъдат 
премествани поне 3 000 лица месечно и 

целта, определена от Комисията, от 
Италия да бъдат премествани поне 1 500 

лица месечно, е напълно възможно 

всички отговарящи на условията 
кандидати, които в момента се намират 
в Гърция и Италия, да бъдат преместени 

до септември 2017 г. И в двете държави 

вече са налице предпоставките и 

оперативната инфраструктура, 
необходими за функционирането на 
преместването, а агенциите на ЕС и 

международните организации 

увеличиха капацитета си за постигане 
на поставените цели. Сега е ред на 
държавите членки да демонстрират 
политическа воля и да засилят и 

координират усилията си, за да 
изпълнят своите задължения. 

С цел да се премахнат оставащите 
оперативни и логистични пречки в 
процедурата по преместване, в днешния 
доклад са включени целеви препоръки 

към конкретни държави членки за това 

как да се подобри целият процес от 
поемането на ангажимента до 

извършването на прехвърлянето. 

За да се подобри процедурата по 

преместване, държавите членки трябва 
по-специално: 

• да поемат ангажименти на 
месечна база и за повече премествания, 
да увеличат капацитета си за 
обработване на исканията за 
преместване и да намалят времето за 
отговор по тях; 

• да избягват прекалено 

рестриктивните предпочитания и 

забавянията и да ограничат 
изискванията, водещи до забавяния в 
процедурата по прехвърляне; 

• да бъдат по-гъвкави спрямо 

възможността – в Италия – и 

необходимостта – в държавите членки, 

в които се извършва преместването – да 
се провеждат допълнителни интервюта 
във връзка със сигурността; 

• да дадат приоритет на молбите, 
отнасящи се до уязвими хора, по-

специално до непридружени 

ненавършили пълнолетие лица; 
• освен това в Италия трябва 

възможно най-бързо да бъдат 
регистрирани и идентифицирани всички 

отговарящи на условията кандидати. 

Докато някои държави членки 

(Люксембург и Португалия) отбелязват 
стабилен напредък по изпълнението на 
своите задължения за Гърция и Италия, 
други (България, Хърватия и Словакия) 
извършват много малко премествания. 
Австрия обяви, че скоро ще започне да 
извършва премествания, а някои 

държави (Унгария и Полша) все още 
отказват да участват в схемата. До този 

момент само две държави членки 

(Малта и Финландия) са на път да 
изпълнят задълженията си за Италия и 

Гърция в срок. 
Ето защо Комисията призовава 

държавите членки да предприемат 
действия по нейните препоръки и си е 
поставила за цел преместванията да 
бъдат увеличени по координиран начин 

преди следващия доклад през май 

2017 г. Както се подчертава в 
предишния доклад, ако държавите 
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членки не увеличат скоро броя на 
извършваните от тях премествания, 
Комисията няма да се поколебае да 
използва правомощията си съгласно 

Договорите спрямо държавите, които не 
са изпълнили решенията на Съвета. 
Комисията отбелязва също така, че 
правното задължение за преместване на 
отговарящите на условията лица не 
отпада след септември. Комисията има 
готовност да окаже съдействие на 
държавите членки за осъществяване на 
напредък в изпълнението на тези 

задължения. 
Схемата за презаселване продължава 

да се изпълнява добре. Към 10 април 15 

492 лица са презаселени в 21 държави, 

което означава, че над две трети от 
договорените 22 504 презаселвания по 

схемата на ЕС за презаселване вече са 
извършени. От 28 февруари 2017 г. 
досега са презаселени 1 070 души, 

главно от Турция, Йордания и Ливан. 

Въпреки че някои държави членки и 

асоциирани държави вече са изпълнили 

своите цели (Естония, Ирландия, 
Нидерландия, Финландия, Швеция, 
Обединеното кралство, Исландия, 
Лихтенщайн и Швейцария), а други са 
започнали да извършват презаселвания 
по схемата на ЕС, отговорностите все 
още са разпределени неравномерно. 

Девет държави членки (България, 
Кипър, Гърция, Хърватия, Малта, 
Полша, Румъния, Словакия и Словения) 
все още не са извършили нито едно 

презаселване по съществуващи схеми на 
равнище ЕС. 

Темпът на презаселванията от 
Турция, които са включени в общия 

брой, продължи да се ускорява през 
последните седмици, като след 

последния доклад са презаселени 1 053 

сирийци. Досега общо 4 618 сирийски 

бежанци са получили възможност за 
безопасно и законно влизане в Европа 
по силата на Изявлението на ЕС и 

Турция. Държавите членки напредват 
добре с подготовката за бъдещи 

презаселвания и към момента са поети 

ангажименти за 26 112 души, което е 
значително увеличение в сравнение с 
последния доклад. В Австрия и Румъния 
е в ход подготовката на първите им 

презаселвания по схемата. Някои 

държави членки обаче нито са 
извършили презаселвания, нито са 
предприели каквито и да било действия 
за презаселване от Турция (Кипър, 

Дания, Гърция, Унгария, Ирландия, 
Малта, Полша, Словакия, Словения и 

Обединеното кралство). 

Въпреки постигнатия съществен 

напредък държавите членки, които все 
още са далеч от постигането на целите 
си, както и тези, които все още не са 
извършили презаселвания по схемите на 
ЕС, следва да увеличат усилията си за 
презаселване възможно най-скоро, за да 
допринесат към общите усилия да се 
осигури възможност за безопасно и 

законно влизане в ЕС за хората, които 

се нуждаят от международна закрила, и 

да се изпълни заложеното в 
Изявлението на ЕС и Турция. 
Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите 
 

 

 

 

 

 

 Нова система за електронно сертифициране на 

биологичните продукти, внасяни в ЕС 
 

От 19 април в ЕС се прилага нова 
система за електронно сертифициране, с 
която ще се подобри контролът върху 

вноса на биологични продукти. Така 
Съюзът утвърждава водещата си 

позиция в света по отношение на 

проследимостта и събирането на 
надеждни данни за търговията с тези 

продукти. 

С тази първа по рода си система за 
електронно сертифициране ще се 
осигури по-стриктното прилагане на 
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разпоредбите за безопасност на храните 
и ще се ограничи евентуалният риск от 
измами. Същевременно с нея ще се 
намалят административните пречки 

пред икономическите субекти и 

компетентните органи и ще се осигурят 
по-пълни статистически данни за вноса 
на биологични продукти. 

Предвиден е 6-месечен преходен 

период, през който могат да се 
използват сертификати както на 
хартиен, така и на електронен носител. 

От 19 октомври 2017 г. обаче вносът на 
биологични продукти ще се 
сертифицира само по електронен път. 

Комисарят на ЕС по въпросите на 
земеделието и развитието на селските 
райони Фил Хоган заяви: Нашият 

ангажимент към прилагането на 

стриктни мерки за сертифициране и 

инспекция е важен елемент в 

европейските стандарти за 

безопасност на храните. Макар 

благодарение на тези стандарти 

Европа вече да се е наложила като 

световен лидер в безопасността на 

храните, трябва да продължаваме 

неуморно да разработваме нови и още 

по-успешни мерки в тази насока. С 

новите правила ще се подобри 

проследимостта на биологичните 

продукти, които представляват важен 

разрастващ се пазар. 

С оглед прилагането на новите 
правила ще се наложи сертификатите за 
внос да станат част от интегрираната 
компютризирана ветеринарна 
система TRACES, чрез която се следи 

движението на хранителните продукти в 
ЕС. Непрекъснатият достъп до тази 

система доказано улеснява търговията, 
като дава възможност на търговските 
партньори и компетентните органи да 
получават лесно информация за 
движението на стоките и ускорява 
административните процедури. 

TRACES е изключително ценен 

инструмент, с който се осигурява бърза 
реакция при заплахи за здравето, тъй 

като позволява да се следи движението 

на стоките и улеснява управлението на 
риска във връзка с отхвърлените пратки. 

Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите
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ЕДИЦ – Варна обяви конкурс за есе във връзка с 60-

годишнината от Римските договори 
 

През месец март, ЕДИЦ-Варна проведе информационна кампания сред младежи и 

учащи, с акцент годишнината от подписването на Римските договори. Интересът и 

любознателността бяха големи, затова и за завършек на настоящата инициатива 
обявявихме конкурс за есе на тема свързана с честванията на юбилея. Мероприятието 
бе ориентирано към учащи в средните училища, с краен срок 24-ти април 2017 г., 12:00 

ч. Оценките и класирането извършихме в последната седмица на месеца. Наградата за 
излъчения от нас победител Александър Георгиев е стаж и практика с екипа на ЕДИЦ-

Варна по организиране на бъдещи инициативи.  

 

 

  Участници в конкурса. 
 

  
 

 

Победителят в конкуса. 

 

 

 

 

 

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. 
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