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Нашите събития 
 

Участие в Панорама на Варненските училища на ЕДИЦ – Варна 

 
На 13 май представители на Европа 

Директно - Варна взеха участие в 
ежегодното изложение на средните училища 

във Варна и областта - "Панорама на 

варненските училища". На събитието, 

проведено в Двореца на културата и спорта - 

Варна, освен варненски училища се 

включиха школа и извънучилищни общински 

центрове от Варна, Стара Загора и 

Провадия, както и два варненски вуза – ВСУ 

"Черноризец Храбър" и ВВМУ "Н. Й. 

Вапцаров". Беше организиран концерт с 
участието на ученици от всички училища, 

които показаха своите умения, придобити в 
клас.  
Нашият щанд имаше за цел да 

информира младите хора и посетителите на 

събитието за европейските институции, с 
подчертаване ролята на Европейския 

Парламент. Говорихме за неговата история, 
устройство, правомощия и механизми за 

въздействие върху другите европейски 

институции.  

Във връзка с предстоящите европейски 

избори, особено внимание отделихме на 

ролята на избирателите за формиране 

състава на Европейския Парламент. 
Учениците имаха възможност да направят 
свои предложения за бъдещето на Европа и 

им беше напомнено, че могат да изразят 
личните си ангажименти чрез активно 

участие в изборния процес. 

 

            
 

 

 

 

9 май - Ден на Европа 

 
Европа Директно – Варна отбеляза Деня 

на Европа с голямо разнообразие от 
мероприятия. Празникът стартира с 
поставянето на информационен щанд в 
обичаната от всички Морска градина, където 

раздавахме материали, поздравявахме 

гражданите с празника и запознавахме 

хората с дейността на нашия център. 

Въпреки лошото време, успяхме да 

достигнем до голям брой варненци и гости 

на града. 

Програмата ни продължи с концерт в ЦДГ 

"Крилатко" - Варна с участието на най-

малките. Те бяха подготвили изпълнения и 

песни за Европа. За тях беше интересно да 

научат любопитни неща за Европа и да 

изтъкнат с изпълненията си българските 

традиционни танци, обичаи, които ни 

представят пред европейската общност и 

света. 

Следобяд продължихме с организиран в 
сградата на РАПИВ семинар под наслов 
"Действия по предприемачество и 

иновации", където участници бяха 

представители на варненски фирми и 

граждани. 

Черешката на празника бе специално 

подготвено лазерно шоу за Деня на Европа. 

Вечерта на площада пред Фестивален 

конгресен център – Варна подготвихме 

събитието с поздрави за гражданите и 

гостите на Варна. 
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Новини от Европа 
 

Европейски ден на морето 
 

ЕС обяви 20 май за „Европейски ден на 

морето“ с цел да отбележи постиженията и 

потенциала на Европа в областта на 

океаните и моретата, да демонстрира 

важната роля, която те играят в 
ежедневието не само на крайбрежните 

общности, но и на всички граждани на ЕС. 

В България инициативата се организира 

за първи път и се посрещна с 
удовлетворение от Европейската комисия, 

чиито представители също ще се включат в 
нея. Освен положително отбелязване на 

Европейския ден на морето, инициативата 

"Черноморски хоризонти 2014" ще постави 

акцент върху необходимостта от създаване 

на Национална морска стратегия, за което 

работят и трите черноморски области на 

основание подписан между областните 

управители Меморандум за сътрудничество. 
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След края на евроизборите 
 

Европейските избори са вече зад нас, но 

много въпроси все още нямат категоричен 

отговор. Следващите дни ще хвърлят 
повече светлина върху това кой ще бъде 

следващият председател на Комисията и 

кои политически групи ще намерят общ език, 
за да определят дневния ред на новия 

Парламент. Ето накратко какво предстои в 
Брюксел и в Страсбург до лятото. 

На 27 май сутринта заседава 

председателският съвет на Парламента, 

включващ лидерите на парламентарните 

групи и председателя на ЕП. Темата на 

дискусията ще бъдат резултатите от 
изборите и отражението им върху избора на 

председател на Комисията, политиката в 
Европа и в самия Парламент. 
За пръв път на тези избори европейските 

политически партии представиха официални 

кандидати за главния пост в Европейската 

комисия, която е изпълнителният орган, 

натоварен да подготвя и прилага 

европейските политики. В изборната нощ 

повечето номинирани кандидати заявиха, че 

новият председател на Комисията трябва да 

бъде един от тях. 
Официалната номинация трябва да 

дойде в следващите седмици от 
Европейския съвет - форумът, където се 

срещат държавните и правителствени 

ръководители в ЕС. Те ще разискват 
въпроса на неофициална вечеря във 
вторник. Европейските договори ясно 

заявяват, че изборът на кандидат трябва да 

отчита резултата от изборите. 

Оттам нататък кандидатът ще трябва да 

потърси подкрепа от политическите групи в 
Парламента, като на него ще са му нужни 

гласовете на над половината от всички 

депутати, т.е. поне 376. Очаква се 

гласуването в пленарната сесия да бъде 

между 14 и 17 юли. 

Друга тема, която предизвиква интерес, е 

възможната поява на нови групи през 
започващия парламентарен мандат. 
Правилникът на ЕП изисква наличието на 

поне 25 депутати от 7 страни за 

сформирането на група. Консултациите по 

темата трябва да приключат до първата 

пленарна сесия, започваща на 1 юли. 

Самата първа сесия ще определи новия 

председател и заместник-председатели на 

Парламента. Научете повече за 

процедурите от нашата инфографика. 

Неокончателните резултати, показват, че 

ЕНП печели 213 места в новия Парламент, 
С&Д – 190 места, АЛДЕ – 64, а Зелените – 

53. Европейските консерватори и 

реформисти вземат 46 места, Обединената 

европейска левица/Северна зелена левица 

– 42, а „Европа на свободата и 

демокрацията“ – 38. Избраните кандидати от 
листи, които са имали депутати в предишния 
парламент, но не са били част от нито от 
една от групите, са 41, а други 64 места 

отиват за партии/коалиции, които са нови за 

ЕП. 

 

 
 

 

ЕС предлага забрана на риболова с плаващи мрежи заради защитени 

видове животни 
 

ЕС обяви, че планира да наложи пълна 

забрана на риболова с плаващи мрежи в 
европейски води заради заплахата, която 

той представлява за защитени видове. 

Плаващата мрежа е вид риболовна 

мрежа, която плава близо до повърхността 

на водата и е насочена към видовете риба, 
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които плуват в горната част на водната 

колона. 

Въпреки това има опасност защитени 

видове като костенурки и някои видове 

морски птици и бозайници да попаднат в 
тези мрежи. 

Вече са в сила известни ограничения: 

тези мрежи не могат да се използват за улов 
на някои далекомигриращи видове като риба 

тон и риба меч, а големите плаващи мрежи 

— с дължина над 2,5 км — са изцяло 

забранени. 

Въпреки това остават опасения във 
връзка с последиците от използването им 

върху защитени видове. Продължават да 

постъпват съобщения, че рибари използват 
плаващи мрежи незаконно или се 

възползват от пропуски в разпоредбите. 

В резултат на това ЕС предложи пълна 

забрана на плаващите мрежи от 1 януари 

2015 г. 
За да се подпомогне прилагането на 

правилата, ще бъде забранено и наличието 

на плаващи мрежи на борда на риболовни 

лодки в Европа, а определението за 

плаваща мрежа бе уточнено. 

Фактът, че риболовът с плаващи мрежи 

се извършва в обширно пространство и че 

много от участващите в него лодки са малки, 

затруднява прилагането на действащите 

разпоредби. Това означава, че Европа не 

спазва международното си задължение да 

ограничи използването на тези мрежи. 

Целта на ЕС е да сведе до минимум 

ефектът от този вид риболов върху морските 

екосистеми. Очаква се пълната забрана на 

плаващите мрежи да улесни прилагането на 

правилата. Такава забрана вече е в сила в 
Балтийско море. 

Риболов с плаващи мрежи се извършва в 
няколко страни от ЕС, включително 

Португалия, Словения и Обединеното 

кралство. Въпреки това използването им 

има сезонен характер — често плаващите 

мрежи се използват само по няколко месеца 

в годината, а някои рибари ги използват 
само няколко седмици годишно. Поради тази 

причина лодките, които използват такива 

мрежи, са лицензирани също така да 

използват и друго оборудване, което 

означава, че могат да продължат да работят 
и в случай на забрана. 

 

 

 

 

Световни имунизационни програми — ЕС ще предоставя 25 млн. евро 

годишно 
 

За да се подобри здравето на милиони 

хора в развиващите се страни, ЕС 

увеличава повече от два пъти 

финансирането си за ваксини и имунизации 

по света. 

Всяка година 1,5 млн. деца умират от 
болести, които могат да бъдат избегнати с 
поставянето на обикновена ваксина. Затова 

ЕС увеличава своето финансиране за 2014-

2020 г. на 25 млн. евро годишно спрямо 

около 10 млн. евро през предходните 

години.  

Средствата ще помогнат на алианса 

GAVI — организация с идеална цел, 

работеща за повишаване на достъпа до 

имунизации — да предпази още милиони 

децаот смъртоносни болести в най-бедните 

страни по света.  

Организацията представлява всички 

основни заинтересовани от въпросите на 

имунизацията лица по света — от 
правителства на страни донори и здравни 

органи до гражданско общество, 

производители на ваксини и частни 

компании.  

Помощта за всяка страна се определя в 
зависимост от нейните нужди, като алиансът 
GAVI — използвайки силните страни на 
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своите членове — може да акумулира 

търсенето от всяка страна и по този начин за 

гарантира предвидимо дългосрочно 

финансиране. Това ще доведе до по-

нататъшно понижаване на цените, за да се 

гарантира, че максимален брой деца се 

възползват от животоспасяващи ваксини.  

Около две трети от предоставеното 

финансиране е за африкански, карибски и 

тихоокеански страни, като благодарение на 

донори като ЕС близо половин милиард 

деца са имунизирани от 2000 г. досега. В 

резултат на това са спасени около 6 млн. 

човешки живота.  

С финансирането на алианса GAVI се 

поддържа поставянето на 11 ваксини, 

включително срещу пневмококови 

заболявания и ротавирус – основните 

причини за пневмония и диария, които могат 
да бъдат избегнати чрез ваксинация – и 

срещу човешки папиломавирус, който 

причинява рак на шийката на матката.  

Мисията на GAVI е в тясно съответствие 

с политиката на ЕС за развитие, която има 

за цел да се намали бедността и да се 

подпомогне постигането на целите на 

хилядолетието за развитие на ООН до 2015 

г.  
ЕС действа и в други сектори, свързани 

със здравеопазването — като хранене, 

осигуряване на вода и санитарно-хигиенни 

условия, пътна безопасност, за да се 

подобрят общите условия и да се изградят 
ефективни и устойчиви здравни системи в 
развиващите се страни.  

Освен финансирането за 

здравеопазване, управлявано чрез 
Европейския фонд за развитие и 

Инструмента за сътрудничество за развитие, 

ЕС създаде програма, занимаваща се с 
трансгранични здравни въпроси като 

контрол на заразните болести — програмата 

за глобалните обществени блага и 

предизвикателства.  

От 2004 г. помощта от ЕС за здравно 

обслужване е допринесла за имунизирането 

срещу морбили на 18,3 млн. деца на възраст 
под една година; построени, ремонтирани 

или обзаведени са над 8500 здравни 

центъра и са проведени 17 млн. консултации 

относно репродуктивното здраве. 

 

 

 

 

Държавни субсидии за индустрията — нови правила на ЕС за 

стимулиране на НИРД 
 

ЕС ще улесни държавите при 

подпомагането на предприятия като част от 
преразглеждането на правилата за 

стимулиране на растежа и насърчаване на 

научните изследвания и иновациите. 

Една от основните цели на реформата е 

ресурсите да се съсредоточат върху 
разследването на случаи на държавна 

помощ, при които има най-голяма 

вероятност да се навреди на конкуренти. 

В бъдеще фирмите ще могат да 

получават различни видове помощ за по-

широк кръг от дейности и в по-голям размер, 

без да е необходимо плановете им да се 

одобряват предварително от органите на 

ЕС. 

Според оценките при новите 

либерализирани правила страните ще 

уведомяват Комисията за между 10% и 25% 

от случаите на държавна помощ вместо за 

40%, както е в момента. Това понижение ще 

се дължи на намаляване на броя на 

критериите, при които е необходимо 

официално уведомление. 

Вече няма да се изисква Комисията да 

бъде уведомявана за около три четвърти от 
предоставяната понастоящем държавна 

помощ и за около две трети от субсидиите, с 
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което ще се намали административната 

тежест за предприятията, държавните 

служители и самия ЕС. 

За сметка на това държавите ще трябва 

да публикуват онлайн подробности за всяка 

финансова помощ в размер над 500 000 

евро, предоставена на предприятия от 
публични органи. Това ще даде възможност 
на другите страни, предприятия и широката 

общественост да следят внимателно каква е 

държавната подкрепа за икономиката в 
целия ЕС. 

С новите правила на страните ще се даде 

гъвкавост да инвестират, например в 
новаторски клъстери, широколентова 

инфраструктура или опазване на културното 

наследство, когато помощта е ясно насочена 

към създаване на работни места или 

насърчаване на конкурентоспособността. 

Надеждите са, че промените ще помогнат 
за увеличаване на разходите на Европа за 

научноизследователска и развойна дейност 
и иновации с 50% до 2020 г. В момента ЕС 

инвестира в тази област около 2% от своя 

БВП. Ако този дял се увеличи до 3%, ЕС ще 

се изравни със САЩ и Япония. Това от своя 

страна би трябвало да помогне на 

предприятията да пускат нови продукти на 

пазара и да създават работни места. 

Реформата, която ще влезе в сила от 1 

юли, е част от по-голям пакет от мерки, 

които имат за цел да се ускори вземането на 

решения по дела в областта на 

конкуренцията. През последните няколко 

години бяха въведени специфични правила 

за широк кръг от сектори, включително 

регионално развитие, рисково финансиране 

и летища. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


