
 

 1 

 Europe Direct Varna 

Електронен информационен бюлетин на 

Информационен център Europe Direct Varna 

 

брой 5, Май 2015 

 

 

 

            
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

бул. Примoрски 135, Варна 9002 • тел. 0878 624106 • eudirectvarna@vcci.bg • www.vcci.bg/eudirect 

 

Скъпи приятели, 

Имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия център 

напълно анонимно на следващия линк: 

 

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

e=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са полезни за 

вас! Предварително ви благодарим за отделеното време! 
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Акценти в броя: 

 

I. Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

• ЕК предложи 16 инициативи, целящи създаване на цифров единен 

пазар за Европа 

• ЕП изготви мерки за превенция на недекларирания труд 

• "Спрете вивисекцията" – кампанията, която призова за отмяна на 

директивата за защита на животните, използвани за научни цели 

• Проект за Първата световна война спечели младежката награда "Карл 

Велики" 

• Приемат се нови правила за пакетните почивки 

• Някога плували ли сте сред пластмасови торбички? 

• Европейска програма за миграцията 

• ЕП и правилата за прозрачност на финансови индекси 

• План за по-сигурно здравно обслужване на ЕП 

 

II. EDIC в действие! 

•     ЕДИЦ – Варна осъществи редица мероприятия във връзка с 9 май 
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ЕК предложи 16 инициативи, целящи създаване на 

цифров единен пазар за Европа 

 

 
    Интернет и цифровите технологии 

измениха ежедневието ни във всички 

сфери на живота и във всяка стопанска 

дейност. Поради тази причина е 

належащо вече, Европа да създаде 

цифрови възможности за хората и 

предприятията. Това би било възможно 

да се изпълни, като се използва силата на 

единния пазар на ЕС. През този месец, 

Европейската комисия предложи своите 

подробни планове, чрез които да се 

създаде цифров единен пазар. Така 

Комисията изпълни своя ангажимент по 

един от ключовите си приоритети. 

  В момента онлайн - затрудненията, 

довежват до пропуснати стоки и услуги 

за гражданите: едва 15% пазаруват "в 

мрежата" от други страни-членки на ЕС. 

Интернет дружествата и 

новосъздадените предприятия нямат 

перспектива за растеж онлайн: едва 7% 

от МСП изнасят продукция. Поради 

именно тези обстоятелства, чрез 

създаване на цифровия единен пазар, се 

цели премахване на регулаторните 

бариери. Оттам следва преминаване от 

28 национални пазара към един-

единствен пазар. При напълно 

функциониращ цифров единен пазар, 

той може да допринесе приходи, 

възлизащи на 415 млрд. евро годишно, за 

нашата икономика и за създаване на 

огромен брой нови работни места. 

   Стратегията на Европейската 

комисия включва набор от 16 

целенасочени действия, чието 

изпълнение трябва да се осъществи до 

края на 2016 г. Тя се базира на основата 

на три направления, които са: 1) по-

добър достъп за потребителите и 

предприятията до цифрови стоки и 

услуги в цяла Европа; 2) създаване на 

подходящи условия и равнопоставеност 

за развитието на цифровите мрежи и 

новаторските услуги; 3) максимизиране 

на потенциала за растеж на цифровата 

икономика.

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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ЕП изготви мерки за превенция на недекларирания 

труд 

 

 
 
 

   В началото на месец май, 

комисията по заетост в Европейския 

парламент, прие предложение за 

създаване на европейска платформа за 

сътрудничество между страните в ЕС 

срещу недекларирания труд. 

Европейската комисия определя 

недекларирания труд като "дейност, 

осъществявана срещу заплащане, която е 

легална по естество, но не се обявява 

пред органите на публичната власт". Въз 

основа на проведено оценяване на 

Европейската фондация за подобряване 

на условията на живот и работа - 

стойността на недекларираните услуги в 

ЕС е достигала около 18% от общия БВП 

за 2012 г. 

   Най-често като обект на този вид 

труд, в ЕС се определят жилищните 

ремонти. За България по този показател, 

купуваните недекларирани стоки са 

храните. 

Новата европейска платформа цели 

създаване на условия за съвместни 

действия на правоприлагащи органи от 

различните страни в ЕС. Платформата 

ще се основава върху двупосочен подход 

– от една страна, тя ще съдейства за 

превенцията на недекларирания труд, а 

от друга, ще цели преобразуване на 

такъв труд в редовна заетост.

 

"Спрете вивисекцията" – кампанията, която призова 

за отмяна на директивата за защита на животните, 

използвани за научни цели 

 
      

     В Европейкия парламент се състоя 

изслушване на гражданска инициатива, 

която призова за спиране на научните 

експерименти с животни. Кампанията 

носи името "Спрете вивисекцията". Тя е 

третата европейска гражданска 

инициатива, за която се провежда 

изслушване в Парламента. 

Организаторите й призоваха за отмяна 

на сегашната директива за защита на 

животните, които се използват за научни 

цели. Освен това те поискаха, 

Европейската комисия да направи 

предложение, с което да бъдат спрени 

всякакви опити. 
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Проект посветен на Първата световна война, спечели 

младежката награда "Карл Велики" 

 
Тазгодишната младежка награда 

"Карл Велики", бе присъдена на група 

студенти от Люксембург, които 

разказват историята на Първата световна 

война на Twitter профила 

@RealTimeWW1. Второ място заема 

френски проект за живота на границите 

на Европа, а трето място е поделено 

между участници от Австрия, Кипър и 

Испания. Наградата се връчва за 

инициативи, които утвърждават 

европейската идентичност. 

Организатори на събитието са 

Европейския парламент и 

Международната фондация за наградата 

"Карл Велики". Избраният за най-добър 

проект, получава парична награда в 

размер на 5 000 евро. На второ място - 3 

000 евро, а за трето място е 2 000 евро. 

Първо място – Люксембург -

 @RealTimeWW1 
Студенти от Университета в 

Люксембург, изучаващи съвременна 

история на Европа, решават да разкажат 

в туитове живота по време на Първата 

световна война. "Това не е история за 

победители и победени, а за едно време, 

в което много майки независимо от 

националността си, страдаха по един и 

същи начин за синовете си, лежащи във 

военни болници. Едно време, в което 

мъже на всички фронтове пишеха 

подобни любовни писма, без да знаят 

дали ще видят любимите си отново", 

заявяват победителите в конкурса. 

Второ място – Франция - Fronterra-

European (border) line 

Проектът обединява 28 младежи, 

които споделят за преживяванията и 

пътуванията си по границите на Европа. 

"Ние искаме да помогнем на хората да 

открият Европа чрез границите, които са 

й били наложени отдавна и които са я 

превърнали в многоликия континент, 

който тя е днес", посочват самодейците.
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Приемат се нови правила за пакетните почивки 

 

 
 

 
    Достъпът до Интернет даде свобода 

на всеки един от нас, да резервира 

различни елементи от пътуването си, 

вместо да разчита на предварително 

уговорени пакети. През този месец, 

Европейският парламент и Съветът 

постигнаха съгласие по промени в 

законодателството, които ще гарантират 

на хората, закупили пакетни почивки 

онлайн, същите права, каквито имат и 

клиентите на традиционните пътнически 

агенции. 

   Новите промени в настоящата 

директива, ще регламентират онлайн 

резервациите. Освен това на 

потребителите ще бъде предоставяна 

пълна информация преди сключване на 

сделката, право на отказ в случай на ръст 

на обявената цена с над 8% и защита при 

настъпване на неизбежни и 

изключителни обстоятелства. 

   Нововъведенията също така ще 

регламентират, включването на свързани 

покупки в рамките на определението за 

пакет. При тях потребителят купува един 

елемент от даден уебсайт и след това 

щраква върху линк, който води към сайта 
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на свързана компания, предлагаща друг елемент от неговото пътуване.

 

 

Някога плували ли сте сред пластмасови торбички? 
 

            
 

    От 2020 г., в рамките на стратегията 

на ЕС за намаляване на пластмасовите 

отпадъци в околната среда, ще бъдат 

забранени най-опасните пластмаси и 

някои видове пластмасови торбички. 

Пластмасовите торбички са много 

сериозен замърсител и огромна заплаха 

за животинския свят по цялата планета. 

Според скорошно проучване, всеки 

европейски гражданин използва близо 

200 торбички годишно, като почти 90% 

се употребяват само веднъж. 

   Съгласно нововъведенията в 

правилата, страните от ЕС ще имат избор 

между два подхода. Така се цели 

ограничаване на употребата на 

пластмасовите торбички. Подходите, от 

които трябва да избират страните и да 

приложат, са: 

1) да намалят броя на използваните леки 

пластмасови торбички до 90 на човек за 

година до края на 2019 г. и до 40 до 2025 

г. 

2) да сложат край на предоставянето на 

безплатни пластмасови торбички в 

обектите за продажба до края на 2018 г.  

 

   При пълно прилагане на 

законодателството на ЕС за отпадъците, 

може да се спестят 72 милиарда евро 

годишно. Това би довело от своя страна 

до увеличаване на годишния оборот на 

европейските компании за управление на 

отпадъците и рециклиране с 42 милиарда 

евро. Също така, би създало над 400 000 

работни места до 2020 г.
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Европейска програма за миграцията 

 
 

         
 

    През месец май, Европейската комисия 

представи Европейска програма за 

миграцията. В нея са показани мерки за 

справяне с кризисната ситуация в 

Средиземно море, както и стъпки за по-

добро управление на миграцията във 

всички нейни аспекти. Тази програма 

съчетава в себе си вътрешни и външни 

политики, като използва максимално 

агенциите и инструментите на ЕС. Тя 

включва всички действащи лица: 

страните членки, институциите на ЕС, 

международни организации, 

гражданското общество, местните органи 

и страни извън ЕС.  

    Европейската програма за миграцията 

се основава на четири стълба. Стълбовете 

на новата програма са: 

• Намаляване на стимулите за 

незаконна миграция; 

• Управление на границите; 

• Обща система за убежище; 

• Нова политика за законната 

миграция. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

ЕП и правилата за прозрачност на финансови индекси 

 

 
 

    

След серия от събития бе установено, 

че индекси като LIBOR и EURIBOR, 

които следят движението на пазара, са 

податливи на манипулации. На пленарна 

сесия през този месец, Европейският 

парламент гласува правила, с които да се 

постигне по-добра  прозрачност. 

 

    Референтните индекси са 

създадени, за да измерват дадена 

величина. Те могат да отразяват 

лихвените нива по междубанкови заеми в 
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Лондон (LIBOR) или в еврозоната 

(EURIBOR), борсово търгувани стоки и 

валутни курсове. Поради тази причина, 

тези индекси, за да изпълняват 

функциите си, трябва да се възприемат 

като надеждни и неутрални. В практиката 

обаче се забелязва, че техните ежедневни 

стойности често зависят от действията на 

няколко големи пазарни играча. През 

2012-2013 г. властите в Европа и САЩ са 

провели разследвания за установяване на 

манипулации на LIBOR и EURIBOR. 

През декември 2013 г. Европейската 

комисия налага парични санкции на осем 

банки, които възлизат на обща стойност 

от 1,7 млрд. евро за участие в незаконни 

картели, за оказване на влияние върху 

курсовете на LIBOR и EURIBOR. 

 

План за по-сигурно здравно обслужване на ЕП  
  

Евродепутатите призоваха за мерки 

срещу нарастващата резистентност към 

антибиотиците за хора и животни, както 

и по-отговорно използване на 

съвременните методи за лечение и 

насърчаване на иновациите. Членовете на 

Парламента също така отбелязват, че 

инфекциите свързани с медицинското 

обслужване, засягат 8-12% от 

пациентите, приети в болници в ЕС. По 

данни всяка година 37 000 души в ЕС 

умират, поради наличието на такива 

инфекции. Това допълнително натоварва 

ограничените бюджети за 

здравеопазване. В тази насока, 

Европейският парламент призова 

страните членки да гарантират, че 

безопасността на пациентите не е и няма 

да бъде засегната от мерките за строги 

икономии. При това положение също 

така и системите за здравно обслужване, 

ще останат адекватно финансирани. 

    Мерките, които ЕП предложи за по-

отговорно използване на антибиотиците, 

включват: 

• стриктна забрана за ползване без 

лекарско предписание; 

• задължителна микробиологична 

диагностика преди предписването на 

антибиотици; 

• избягване на конфликт на 

интереси между производителите и 

лицата, предписващи лекарствените 

средства; 

• повишаване на информираността 

относно надзора на потреблението на 

антимикробни средства, резистентността 

спрямо тях, както и контрола на 

инфекциите. 

Едновременно с това, евродепутатите 

настояха фармацевтичните компании да 

инвестират в разработването на нови 

антимикробни средства. ЕП също изиска 

отговорната употреба на антимикробни 

средства във ветеринарната медицина. 

Употребата на ветеринарни антибиотици 

трябва да се ограничи до терапевтични 

цели, като се цели постепенното 

премахване на използването им за 

профилактични цели.  Предстоят да се 

обсъждат два законодателни акта в 

Европейския парламент. 
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ЕДИЦ – Варна осъществи редица мероприятия във 

връзка с 9 май

 

Тазгодишната ни деветомайска 

програма премина в рамките на няколко 

дни с различни прояви съвместно с 

децата на Варна. 

Още на 8 май, в навечерието на 

празника организирахме детски концерт 

в ЦДГ „Крилатко”, посветен на Деня на 

Европа и почитане паметта на децата 

жертва на пътни инциденти в рамките на 

Седмицата за безопасност на пътя. 

На следващия ден, на самия празник, 

имахме организиран щанд на най-

оживената алея в Морската градина, 

където още от сутринта имаше голям 

брой посетители, сред които и много 

деца и младежи. С много емоции 

стартирахме мероприятието с весела 

викторина с европейски въпроси, с които 

младите хора се справиха отлично, 

поради което получиха награди за 

верните си отговори. На щанда си 

посрещнахме въпроси свързани с 

правата на европейците при пътуване в 

Европа, какво прави ЕС за младите хора 

и младежката безработица, ученици и 

студенти се интересуваха от Еразъм + , 

други се интересуваха от правата си при 

пътуване в Европа и др. 

Въпреки, че вечерта ни изненада 

кратък пролетен дъжд, завършихме 

празника с традиционното лазерно шоу 

на площада пред Фестивален и 

конгресен център - Варна. 

На 10 май проведохме Детски танцов 

празник „Пролетна фиеста” във ФКЦ – 

Варна, където достигнахме до голяма 

аудитория от деца, родители, учители. 

На 16 май се проведе поредното ни 

събитие от серията прояви, 

организирани във връзка с Деня на 

Европа - Детски фолклорен събор 

"Шарена китка". В него участваха над 

700 участници от детски градини, 

основни и средни училища, читалища и 

други организации. Зрителите бяха над 

1000. 

На 17 май в спортната зала "Христо 

Ботев" към стадион "Черно море", 

проведохме спортно събитие. Децата 

демонстрираха своите умения в 

различни видове спорт - футбол, 

художествена гимнастика, танци и др., 

както и в бойни изкуства, като за това 

получиха награди от екипът на ЕДИЦ - 

Варна. Мероприятието бе проведено в 

рамките на 4 часа и бе посетено от 

повече от 250 зрители, сред които 

родители, учители, треньори и гости. 

На 18 май във Фестивален и 

конгресен център (ФКЦ), зала "Европа", 

проведохме заключителното събитие от 

серията прояви, посветени на 9 май - 

тържествена церемония за връчване на 

дипломи по английски език, която 

премина под наслов "Аз съм гражданин 

на Европа". Събитието бе открито от г-н 

Иван Табаков, представител на ЕДИЦ - 

Варна, който разказа на родители, 

учители и деца за Центъра и неговите 

дейности. Самото събитие бе посветено 

на най-малките, които показаха своите 

умения по английски език и разказаха за 

своите бъдещи амбиции да станат 

възпитаници на европейски учебни 

заведения и да бъдат достойни граждани 

на Европа. Проведохме много интересни 

игри и сценки, викторини за Европа и 

др. За всяко дете имаше награди, 

осигурени от ЕДИЦ - Варна, включващи 

европейски и български знаменца и 

книжки от библиотеката на Центъра. 

Мероприятието се проведе в рамките на 

3 часа и бе посетено от повече от 250 

души. 

 

EDIC в действие! 
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Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
 

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват 

задължително официалните становища на Европейските институции. 

Публикацията се разпространява безплатно. 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС: 00 800 6 7 8 9 10 11 

Можете да ни посетите всеки делничен ден на бул. “Приморски” 135, Варна или да 

ни намерите на телефон 0878 62 41 06. 

e-mail: eudirectvarna@vcci.bg 

web site: http://www.vcci.bg/eudirect/ 

 

Ако искате да научавате европейски новини и интересни събития от Европа всеки 

ден, намерете ни във Facebook и Twitter: 

www.facebook.com/EuropeDirectVarna 

www.twitter.com/EUDirectVarna 


