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Нашите събития 
 

Европа Директно Варна участва в Черноморски туристически 

форум 
 

За шести пореден път в периода 2-4 
октомври Варна се превърна в домакин на 
известния Черноморски туристически форум. 
Мястото беше Гранд Хотел "Димят", а 
изключително богатото изложение беше дело 
на редица общини, a и не само - Дряново, 
Враца, Етрополе, Сливен, Момчилград, Варна, 
Природните паркове в България, Проект 
"Прекрасния Дунав" и други. Към изложението 
се включи и Европа Директно Варна, 
предоставяйки информация за дейността на 
центъра, за институциите в Европа и техните 
проекти. Раздадохме много информационни 
материали от библиотеката на центъра, 
общувахме и се сприятелихме с всички гости на 
изложението, сред които между другото бяха 

заместник-министърът на икономиката с ресор 
туризъм - Бранимир Ботев, кметът на Варна - 
Иван Портних, много туроператорски фирми, 
желаещи да се запознаят с новостите на 
българския туристически пазар, и не на 
последно място делегация от Курск, която е на 
посещение в България, водена от заместник-
губернатора на Курска област - Александър 
Криволапов.  

Участието ни във форума беше важно, 
защото по този начин достигаме до голяма 
аудитория, занимаваща се с туризъм, като при 
евентуални проблеми, туристите ще бъдат 
насочвани за съдействие към нас. Завързахме 
много нови приятелства и се надяваме на 
бъдещо ползотворно сътрудничество.

 

              
 

 
 
 
 

Гости от Германия 
 

Информационният център Европа Директно 
Варна беше домакин на гости от Германия. 
Поводът за идването им във Варна бе покана 
на Варненския Свободен Университет за 
обсъждане на студентска мобилност в Дюрен 
по програма Еразъм.  

В рамките на посещението си при нас, 
гостите бяха посрещнати от Председателя на 
ВТИК Иван Табаков, който им разказа за 
Камарата и ги разведе из нашия 
информационния център. Разказахме им за 
дейността си, за случаите на хората, които са 
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идвали при нас за помощ. Те проявиха интерес 
и към библиотеката на центъра, откъдето си 
тръгнаха с много литература и приятни емоции. 

Щастливи сме, че успяхме да създадем още 
едно международно приятелство. 

 

      
 

 
 

 

Туристическо сътрудничество 

 
Делегация на Курска област, водена от своя 

заместник-губернатор Александър Криволапов, 
дойде във Варна с идеята да обсъди 
възможностите за туристическо сътрудничество 
и приятелство между Курск и Варна. На среща 
в Общината г-н Криволапов, заедно с колегите 
си, представи в презентация своята област, не 
само идеите си в посока туризъм, но и 
производството и развитата енергетика в 
областта, и не на последно място - добрите си 
впечатления от нашия град. Стана ясно, че 
приятелството ни с Курска област ще ни донесе 
дивиденти не само в туристически аспект 
заради увеличението на туристпотока от Курск, 
но също и много икономически такива.  

На срещата присъстваха представители на 
варненския бизнес, хора от туристическите 
среди, университетски преподаватели. Ние от 
Европа Директно Варна и ВТИК също бяхме на 
събитието, за да подкрепим туристическото 

развитие и създаване на контакти на Варна, 
запознахме се и се сприятелихме с г-н 
Криволапов. Срещата приключи с размяна на 
подаръци и обща снимка.  

И тъй като Европа е водеща туристическа 
дестинация в света и туризмът играе важна 
роля за развитието на много европейски 
региони, нека обърнем поглед към устойчивия 
европейски туризъм. 

За периода между 2007 г. и 2013 г. 
планираните от ЕС средства за целева 
подкрепа на туризма по линия на политиката на 
сближаване възлизат на повече от 6 млрд. 
евро, което представлява 1,8% от общия 
бюджет. 3,8 млрд. евро са били предвидени за 
подобряване на туристическите услуги, 1,4 
млрд. евро - за опазване и подобряване на 
състоянието на природното наследство и 1,1 
млрд. евро - за популяризиране на природни 
забележителности. 
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Изложение на европейски университети във Варна 

 
На 10 октомври в хотел “Графит” за пореден 

път се проведе изложение по проект „Световно 
образование”. В него участваха представители 
на топуниверситети от цяла Европа - 
Великобритания, Холандия, Дания, Норвегия, 
Германия, Швейцария, Гърция и др., които 
имаха за цел да проведат лични срещи с 
варненските кандидати. Ние от Европа 
Директно Варна посетихме събитието и 
станахме свидетел на засилен интерес от 
страна на учениците от по-горните класове и 
техните родители. Подготвена бе специална 
програма със семинари за ориентация, която 
покриваше широк спектър от теми - от избора 
на специалност през мотивационното писмо до 

особеностите на системите за кандидатстване 
в различните европейски университети. 

Ако проявявате интерес, допълнителна 
информация за обучението в европейски 
университети можете да намерите и тук: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/
university/index_bg.htm . 

Ако имате намерение да се премествате в 
друга държава от ЕС (в този случай 28-те 
държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия) с деца на училищна възраст, ще ви е 
нужна информация как да намерите училища 

 за тях. За тази цел можете да посетите също и 
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/sch
ool/index_bg.htm . 
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Семинар за кариерно ориентиране 

 
ЕДИЦ - Варна съвместно с Центърa за 

развитие на човешките ресурси проведе 
семинар, посветен на кариерното ориентиране 
чрез мобилност с учебна цел. В семинара 
участваха представители на кариерните 
центрове във варненските ВУЗ, представители 

на НПО и младежи от средни училища. 
Мероприятието протече с обсъждане на идеи, 
проблеми, игри и много емоции. Беше 
предоставена и литература от библиотеката на 
Европа Директно Варна. Предлагаме ви снимки 
от събитието. 
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Новини от Европа 
 

Имаме нов европейски омбудсман 

 

 

Снимка: Преса 

Емили О’Райли ще бъде новият европейски 
омбудсман. Тя започна работа от 1 октомври, 
напускайки поста си като Омбудсман на 
Ирландия и ще бъде третият европейски 
омбудсман и първата жена на поста от 
създаването му през 1995 г. При изслушването 
си в Европейския парламент по време на 
процедурата за избор, г-жа О’Райли подчерта, 
че тя ще работи за повишаване на влиянието 
на поста. 

Знаете ли какви са функциите на 
европейския омбудсман? Той се стреми да 
постигне справедливи резултати по жалбите 
срещу институциите на ЕС и насърчава 
прозрачността и административната култура на 
облсужване. Също така той цели да изгради 
доверие посредством диалог между гражданите 
и ЕС, както и да насърчава най-високи 
стандарти на поведение в институциите на 
Съюза. В случаи на административни 
нередности, несправедливост, дискриминация, 
злоупотреба с власт, неизпълнение на 
задължението да се отговори, отказ на 
информация и ненужно забавяне, можете да 

подадете жалби, по които омбудсманът ще 
извършва проверка. Вижте повече за работата 
на г-жа О’Райли в сайта на ЕП: 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-
room/content/20130930IFG21107/html/Новият-
европейски-омбудсман-Емили-О’Райли-
започва-работа  
 

Повече информация за европейския 
омбудсманможете да намерите на следващия 
линк: 

 
http://www.ombudsman.europa.eu/  
 

Предлагаме ви да разгледате и 
информационна брошура, публикувана от ЕС:  
 
http://www.ombudsman.europa.eu/bg/atyourservic
e/whocanhelpyou.faces#/page/1  
 

Освен онлайн, можете да я намерите и 
безплатно в библиотеката на центъра Европа 
Директно Варна. 

 

Приет е докладът за промени при тютюневите изделия в ЕС 
 

 

Първите стъпки по доклада за промяна в 
законодателството спрямо тютюневите 
продукти в ЕС са вече факт, след като проектът 
е бил приет от ЕП на 8 октомври. Според него, 
обозначенията, показващи вредата от 
тютюнопушенето, трябва да заемат 65% от 
площта на опаковката. Забранени са пакети с 
по-малко от 20 цигари, плодови и ментови 
аромати, има новости, касаещи и електронните 
цигари. Докладчикът Линда Макаван получи 
мандат за преговори за споразумение на първо 
четене с министрите на ЕС с 620 гласа “за”, 43 
“против” и 32 “въздържал се”. 
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Награда на ЕП за европейски гражданин за 2013 г. 

Сигурно сте чували за наградата на 
Европейския парламент за европейски 
гражданин. От 2008 г. насам тя се присъжда на 
граждани и организации, които допринасят за 
насърчаване на по-доброто взаимно разбиране 
и по-тясната интеграция между гражданите на 
ЕС или за улесняването на трансграничното и 
транснационално сътрудничество в ЕС. Тя е 
под формата на почетен медал и има 
символично изражение. 

Наградата за 2013 г. беше връчена на 
българския поет, писател и преводач академик 

Валери Петров и на д-р Милен Врабевски, 
председател на Фондация „Българска памет“, 
на национална церемония, организирана от 
Информационното бюро на ЕП в България. 
Събитието се състоя на 11 октомври, петък в 
Софийската градска художествена галерия и в 
него участваха български членове на ЕП, 
членове на Народното събрание на Република 
България, посланици на държави членки на ЕС, 
представители на институции, 
неправителствени организации, граждани. 

 

 

Снимка: Европейски парламент 

 

Награда “Сахаров” за 2013 г. 

Наградата “Сахаров”, за която ви разказахме 
преди време, тази година е присъдена на 
пакистанската защитничка на правото на 
образование за момичетата Малала Юсуфзай. 
Председателят на ЕП Мартин Шулц и лидерите 
на всички политически групи взеха това 
решение в подкрепа на смелостта и 
инициативността на младата жена, чийто 
усилия са насочени към защита правото на 
образование на всички деца.  

Малала Юсуфзай е родена в Пакистан, 
ученичка е в град Мангора. Известна е с 
действията си в защита на правата на жените в 
долината Суат, където режимът на талибаните 
забранява на момичетата да посещават 
училище. 

През 2008 г. за първи път държи публична 
реч под наслов „Как смеят талибаните да ми 

отнемат основното право на образование?“. 
През 2009 г. всички училища са затворени по 
времето на талибанския режим, точно тогава 
младото момиче става автор на блог за Би Би 
Си Урду с псевдоним “Гюл Макай” (име на 
героиня от местния фолклор), който успява да 
популяризира нейната кауза. Скоро след това 
обаче самоличността й е разкрита, а 
семейството й – заплашвано. През 2012 г. 
Малала е простреляна в главата и врата от 
въоръжени талибани, докато се прибира от 
училище. 

„Малала придоби световно признание като 
борец за човешките права, борец за правото на 
образование на жените, за свобода и за 
самоопределение“, заявиха членовете на 
Европейския парламент, които я номинираха. 
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Снимка: Reuters 

 

Мрежата “Eurosur” 

 
Благодарение на новата система за 

наблюдение на външните европейски граници – 
“Eurosur” държавите членки на ЕС ще могат по-
добре да засичат и предотврятяват 
незаконната имиграция. Чрез нея държавите-
членки в реално време ще обменят данни за 
развитието на външните граници на ЕС.  

Членовете на ЕП също така подчертвават, 
че мрежата трябва да се използва и за 
подпомагане, и за спасяване на живота на 
имигрантите. 

„Само чрез създаването на обща европейска 
система за наблюдение на границите, можем 
да предотвратим Средиземно море да се 
превърне в гробище за бежанци, опитващи се 
да преминат чрез негодни за плаване малки 
лодки, в търсене на по-добър живот в Европа. 
За да не позволим да се повтори трагедията от 
Лампедуза, е необходима бърза намеса“, 
сподели докладчикът Ян Мьолдер (АЛДЕ, 
Италия). 

Страните-членки, които ще използват 
„Eurosur“, ще трябва да спазват правата на 

човека, както и принципа „забрана за връщане“, 
забраняващ връщането на човек на място, 
където неговият живот или свободи могат да 
бъдат застрашени. 

 

Дебат, касаещ електронната 

търговия 

Предизвикателствата и възможностите пред 
електронната търговия бяха приоритет на 
онлайн обсъждане от европейските граждани в 
периода 14-16 октомври. Тематичният дебат на 
тема “Електронна търговия: онлайн покупки, 
продажби и комуникации” е част от серия 
дебати в рамките на Месеца на единния пазар 
(23 септември - 23 октомври). Чрез този онлайн 
чат европейските граждани имаха 
възможността да се свържат и разговарят 
пряко с експерти, отговарящи за създаването 
на политиката на ЕС.  

 

Проучване на ЕС изтъква нуждата от умения сред възрастните 

европейци 

Според проучване на ЕС и ОИСР в 23 
страни се оказва, че на една четвърт от 
възрастните европейци им липсват основни 
умения за работа с компютър, а една пета имат 

недостатъчни умения в областта на езиковата и 
математическа грамотност. Друг извод от 
проучването са големите контрасти в рамките 
на Европа – завършилите средни училища 
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например във Финландия и Нидерландия 
постигат по-добри резултати от висшисти в 
други европейски страни. 

И тъй като уменията влияят силно върху 
житейските перспективи, тези, които 
притежават високо равнище на умения не само 
е по-вероятно да си намерят високоплатена и 
носеща удовлетворение работа, но също така 
според проучването вероятността те да бъдат 
по-здрави и по-уверени в сравнение с хората с 
ниско ниво на умения е по-голяма. 

ЕС е създал различни инициативи за 
подпомагане и насърчаване на европейците да 
подобряват своите компетенции и качества. 

Една такава инициатива е “Отваряне на 
образованието”, чиято идея е да се подобри 
компютърната грамотност в Европа. Друга 
инициатива е “Еразъм+”, която се занимава с 
проекти, целящи развитието и подобряването 
на уменията на възрастните като езикова и 
математическа грамотност и умения за 
решаване на проблеми в компютърна среда. 

Резултатите от проучването също така ще 
имат принос за по-правилно и по-добро 
насочване на инвестициите от Европейския 
социален фонд, който предоставя пари за 
придобиване на умения и обучение. 

 

 

Снимка: БГНЕС – архив 

 

Комисии на ЕП искат да има 40% жени на неизпълнителните 

постове в бордовете 

Комисии на Европейския Парламент 
подкрепят предложението до 2020 г. поне 40% 
от неизпълнителните членове на бордовете в 
търгуваните на борсата европейски компании 
да бъдат заемани от жени. Компаниите, които 
не изпълнят изискванията, ще бъдат принудени 
да дават обяснения на националните власти. 

Предложението беше подкрепено от 
комисията по права на жените и от комисията 
по правни въпроси. Според него новите 
правила ще се отнасят за всички компании, 
чиито акции се търгуват на борсата, както и за 
онези, в които повече от 90% от персонала са 
от един от двата пола. Малките и средните 
предприятия няма да бъдат засегнати. 
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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 
 


