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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 Еразъм+ 

 ЕС с нови правила при тютюнопушенето 

 Младежка награда "Карл Велики" за 2016 г. 

 Европейска младежка конференция 2016 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна проведе серия от мероприятия за Деня 

на Европа – 9 май 
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Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за 

Еразъм+ 

 

 
 

 

Новата европейска програма за 

образование, обучение, младеж и спорт 

„Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с 

период на действие до 2020 г. Тя се 

базира на интегриран подход, който 

гарантира ефективно взаимодействие 

между всички сектори в областта на 

образованието, обучението,  младежта и 

спорта. 

Програма "Еразъм+" подкрепя 

дейности в сферата на: училищното 

образование, висшето 

образование, професионалното 

образование и обучение, образованието 

за възрастни, младежкия сектор. 

Новата програма има за цел да 

изгради стабилни партньорства между 

образованието и бизнеса за насърчаване 

на иновациите и 

конкурентоспособността, като 

същевременно насърчава заетостта, със 

специален акцент върху борбата с 

младежката безработица. 

Важно е да се знае, че програма 

"Еразъм+" включва три основни 

Ключови дейности: 

� Образователна мобилност за 

граждани (КД 1) 

� Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики (КД 2) 

� Подкрепа за реформиране на 

политиките (КД 3). 

Проектите за образователна мобилност 

насърчават транснационалната 

мобилност на обучаеми (ученици от 

професионални гимназии, студенти, 

възрастни обучаеми, млади хора и 

доброволци) и на обучители 

(университетски преподаватели, 

учители, обучители, младежки 

работници и лица, работещи в 

организации от областта на 

образованието, обучението и младежта). 

На следващите линкове ще намерите 

информация и начин за кандидатстване: 

http://bit.ly/1RLLqmR - Училищно 

образование; 

http://bit.ly/1XeRYTz - Висше 

образование 

http://bit.ly/1WTiF04 - Образование за 

възрастни 

http://bit.ly/24ik9Qi - Професионално 

образование 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 



 4 

http://bit.ly/1KtSqlZ - Образователна 

мобилност за младежи и младежки 

работници. 

 

 
 

В рамките на втората Ключова 

дейност се предоставя подкрепа за:  

� стратегически партньорства в 

областта на образованието, 

обучението и младежта; 

� алианси на знанието;   

� секторни алианси на уменията; 

� изграждане на капацитет в 

областта на висшето 

образование;   

� изграждане на капацитет в 

областта на младежта. 

Примерни мобилности в рамките на 

партньорство по КД2 извън 

партньорските срещи могат да бъдат:   

� Смесена мобилност, съчетаваща 

краткосрочна мобилност (по- 

малко от 2 месеца) с виртуална 

мобилност; 

� Краткосрочен обмен на група 

ученици (5 дни до 2 месеца); 

� Интензивни учебни програми (5 

дни до 2 месеца); 

� Дългосрочна мобилност на 

ученици (2 до 12 месеца); 

� Дългосрочна преподавателска 

мобилност (2 до 12 месеца); 

� Дългосрочна мобилност на 

младежки работници (2 до 12 

месеца); 

� Краткосрочни съвместни 

обучения на персонала (5 дни до 

2 месеца).  

Предложенията, подкрепяни в 

рамките на тази ключова дейност следва 

да генерират положителни и 

дълготрайни въздействия върху 

участващите организации, върху 

системите за политика, в които тези 

дейности се формулирани, както и 

върху лицата, участващи пряко или 

непряко в организираните дейности. 

 Очаква се, че в резултат на тази 

Ключова дейност ще бъдат разработени, 

трансферирани и/или въведени 

иновативни практики на 

организационно, местно, регионално, 

национално и европейско ниво. 

На следващите линкове ще намерите 

информация и начин за кандидатстване 

по КД 2: 

http://bit.ly/22x38lR - Висше 

образование 

http://bit.ly/1Wwbiv8 - Училищно 

образование 

http://bit.ly/1Zcddmi - Професионално 

образование 

http://bit.ly/1sKGVnM - Образование 

за възрастни 

http://bit.ly/1sKGLNk - Младеж 

http://bit.ly/25xVdXv - 

Междусекторно сътрудничество 

http://bit.ly/1WwbOZQ - eTwinning 

 

 
 

Третата ключова дейност на 

програма „Еразъм +”, „Подкрепа за 

реформиране на политиките” има за цел 

да улесни модернизацията на системите 

за образование и обучение, чрез 

изграждане на политическо 

сътрудничество между държавите-

членки. Дейността ще се администрира 

от Националните агенции във всяка 

страна членка на програмата. В рамките 

на подкрепата за реформа на политиката 

ще продължи изпълнението на 

заложените цели в сферата на 

професионалното образование и 

обучение, както и ще се разшири 

сътрудничеството между други 
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съществуващи инструменти за развитие 

на системата като Europass, 

Еврогайдънс, Евридика, eTwinning, 

Eurodesk, Европейска квалификационна 

рамка и Европейска система за 

трансфер на кредити в сферата на 

професионалното образование и 

обучение. Българските институции от 

сферата на професионалното 

образование и обучение ще имат 

възможност да черпят сравнителна 

информация и добри практики от 

европейските мрежи и инструменти в 

областта като участват в различни 

национални и европейски форуми, 

аналитични и статистически 

образователни изследвания, пилотни 

обучения за прилагане на иновации.  

Дейност „Структурен диалог” 

насърчава активното участие на млади 

хора в демократичния живот и дебатa 

по въпроси, фокусирани върху теми и 

приоритети, определени от обновената 

политическа рамка в сферата на 

младежта. Структурен диалог е 

наименованието, използвано за 

дискусии между млади хора и 

отговорните за младежката политика с 

цел постигането на резултати, които са 

полезни за създаването на политики. 

Дебатът е структуриран около 

приоритети и срокове и предвижда 

събития, на които млади хора обсъждат 

предварително планирани теми както 

помежду си, така и с отговорните за 

формирането на политиките, с експерти 

в областта на младежта и с 

представители на публични власти, 

работещи по въпросите на младежта. 

 

  

На следващите линкове ще намерите 

информация и начин за кандидатстване 

по КД 3: 

http://bit.ly/1TWNv3V - Europass 

http://euroguidance.hrdc.bg/bg - 

Euroguidance 

http://www.eurodesk.bg/ - Eurodesk 

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 

- Youthpass 

http://eurydice.hrdc.bg/bg - Евридика 

http://ecvet.hrdc.bg/bg - ECVET 

(Европейската кредитна система за 

професионално образование и 

обучение) 

 

 
 

Заедно с управлението на секторните 

програми „Коменски”, „Леонардо да 

Винчи”, „Еразъм”, „Грюндвиг” и 

„Учебни визити” (изграждали 

програмата „Учене през целия живот”), 

през изтеклия период Центърът 

системно работи и по хоризонтални 

стратегически цели на Програмата, като 

ИКТ в образованието (eTwinning), 

признаването и валидирането на умения 

(Europass и ECVET), академично 

признаване и качество в сферата на 

висшето образование (Болонски 

процес), развитие на национална 

система за кариерно ориентиране 

(Euroguidance), основани на практиката 

анализи на системите за образование и 

обучение (Евридика и ReferNet), 

изучаването на езици (Европейски 

езиков знак). 

Трябва да се има предвид, че 

участието на държавите, които не са 

членки на Европейския съюз, и имат 

различен статут в Програмата, зависи 

от подписването на двустранни 

споразумения между всяка една от тях 

и Европейската комисия. 

Информацията може да се проследи в 

сайта на ЕК, посветен на Програмата - 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
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plus/index_en.htm или  

http://eurlex.europa.eu/legal- 

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2

014/344/10&from=EN    

В този смисъл за КД 1 може да се 

предвиди мобилност с продължителност 

от 2 дни до 2 месеца в сферата на:   

� Училищно образование; 

� Образование за възрастни; 

� VET - обучители; 

� Младежта 

и мобилност с продължителност от 2 

седмици до 12 месеца за VET обучаеми. 

Мобилността може да се 

осъществява единствено между 

страните участнички в Програмата. Не 

може да се осъществява в Страните 

партньори, с изключение на проекти в 

сектор „Младеж“. В проектите за 

мобилност на младежи и младежки 

работници е възможна реализация на 

дейностите в програмни страни и 

партньорски страни, съседни на ЕС.  

За КД 2, като генерално правило 

Стратегическите партньорства целят 

сътрудничество между организации, 

установени в страните участнички в 

Програмата. Организациите от 

Страните партньори могат да бъдат 

включени в Стратегическите 

партньорства като партньори (не като 

кандидатстващи организации), ако 

участието им носи съществена добавена 

стойност към проекта. При оценяването 

на проектите ще се обръща внимание на 

ролята на институциите от страните 

партньори. Ако не се докаже добавената 

стойност от участието на Страните 

партньори, проекнопредложението 

отпада на етап Оценка на качество. 

Важно е да се знае, че стратегически 

партньорства в областта на училищното 

образование, които включват само 

училища – тези партньорства могат да 

включват само училища от програмни 

държави.  

За КД 3 – в проектите за структурен 

диалог в сферата на младежта могат да 

бъдат включени както организации от 

програмни страни, така и организации 

от страните партньори, съседни на ЕС.

 
 

 

ЕС с нови правила при тютюнопушенето 
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    По последни данни над четвърт от 

населението на ЕС са тютюнопушачи. 

Резултатите показват, че на половината 

от всички тези хора, животът им ще се 

съкрати със средно 14 години. Чрез 

нови мерки ЕС ще се стреми да намали 

популярността на тютюневите изделия, 

най-вече сред младите хора. 

   През 2014 г. бе приета Директивата 

на ЕС за тютюневите продукти и 

започва да действа от 20 май. Тя 

въвежда по-стриктни правила за 

цигарените опаковки и други свързани 

продукти. Част от мерките са насочени 

срещу разпространението на опасния 

навик сред младите хора – например, 

като се забраняват по-малките (и по-

евтини) цигарени опаковки и 

добавянето на аромати към тютюна. 

Предупрежденията за здравето ще 

трябва да покриват поне 65% от 

предната и задната страна на 

опаковките или на пакетите, в които се 

продава тютюн за навиване на цигари. 

На страните-членки се дава право да 

забраняват онлайн продажбите на 

цигари и свързани продукти, а 

електронните цигари се регламентират 

или като медицински продукти, ако 

целта им е да помагат за отказването от 

навика, или като тютюневи продукти. 
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Младежка награда "Карл Велики" за 2016 г. 

 
 

Тазгодишната награда "Карл Велики" 

бе връчена на италианския проект 

InteGREAT за интеграция на бежанци. 

На официална церемония в Аахен бяха 

отличени инициативите, заели първите 

три места в ежегодния конкурс, който 

цели да насърчи разбирателството 

между младите хора в Европа. Втори 

останаха създателите на мобилна игра 

за Карл Велики, а трети – международна 

конференция за разискване на бъдещето 

на ЕС. 

   Отличеният на първо място 

InteGREAT е проект на младежката 

организация AIESEC и се опитва да 

свърже младежи от цяла Европа за 

съвместни действия за облекчаване на 

кризата с бежанците и интеграция на 

търсещите убежище. Организират се 

семинари, събития, мероприятия за 

свободното време. В проекта вземат 

участие доброволци от различни страни, 

неправителствени организации и хора 

от местните общности. 

   На второ място е проектът В 

търсене на Карл Велики. Ученици от 

гръцкото селище Пиргетос създават 

игра за таблет за Карл Велики, 

франкски владетел и пръв император на 

Свещената Римска империя. Чрез 

въпросник те се опитват да насърчават 

опознаването както на средновековната 

история, така и на Съвременна Европа. 

   Третото място е за Младежки 

европейски съвет. Тази международна 

конференция, провела се от 15 до 19 

ноември в Брюксел, събира млади хора, 

които се интересуват от бъдещето на 

Европа и искат да дадат принос във 

вземането на решения на европейско 

ниво. Темите на дискусията са 

миграцията и вътрешните работи, 

енергийният съюз и политиката за 

климата и пътят от образование към 

заетост. 

   Българският проект "Нощта на 

седемте антени" бе селектиран за 

национален победител за конкурса за 

2016 г. и като такъв участваше в 

международната надпревара. 

Инициативата събра през април 2015 г. 

български младежки организации, 

неформални групи и младежи от други 

страни за дискусия чрез пряка линия с 

други градове в ЕС относно живота в 

Европа и бъдещето на европейската 

идея. 
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 Европейска младежка конференция 2016 

 
Европейският парламент бе домакин 

на Европейската младежка конференция 

(EYE) в рамките, на която 7500 

участници обсъждаха най-належащите 

проблеми пред континента с 

евродепутати и лидери от света на 

бизнеса и гражданското общество. 

Конференцията бе открита на 20 май с 

церемония с участието на четирима 

заместник-председатели на ЕП: Марейд 

Макгинес, Силви Гийом, Райнер Виланд 

и Улрике Луначек. В продължение на 

два дни участниците, на възраст между 

16 и 30 години и от 39 различни страни, 

разискваха теми като промените в 

климата, младежката безработица, 

религиозния екстремизъм и 

устойчивото развитие. Освен това те 

имаха възможност да се насладят на 

културното богатство на Европа, на 

множество концерти и артистични 

представления. След приключването на 

събитието участниците ще изготвят 

доклад с основните идеи и заключения 

от срещата. Този доклад ще бъде 

представен пред депутатите в 

Европейския парламент в близките 

месеци. 
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Европа Директно - Варна проведе серия от 

мероприятия за Деня на Европа – 9 май    
    

По случай деветомайските празници, 

Европа Директно – Варна проведе серия 

от мероприятия в рамките на няколко 

дни. 

Първият ден от честванията ни, 

посветени на Деня на Европа, премина 

успешно като в рамките на деня имаше 

няколко мероприятия. Традиционно, на 

щанд в прекрасната Морска градина, а 

по-късно и в двора на ЕД - Варна, 

разговаряхме с хората за нещата, които 

ги вълнуват във връзка с ЕС. 

Междувременно в ЦДГ "Крилатко" 

протичаше концерт, посветен на 

европейския празник, където децата 

пееха и рецитираха стихчета за Европа. 

На всички тях бяха раздадени награди и 

литература от библиотеката на Центъра. 

В късния следобед се включихме към 

инициативата “Нощ на литературата 

във Варна 2016”, като на място в 

библиотеката на Центъра 

домакинствахме четенето на 

малтийския романист и разказвач Пиер 

Мейлак. Късно вечерта се включихме 

към дългоочакваното събитие - 

осветяване на Фестивален и Конгресен 

Център - Варна в цветовете на ЕС, 

като освен това бяха прожектирани и 

изображения на ЕД - Варна. 

 

 

 
 

 

 

 

EDIC в действие! 
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10 май прекарахме в СОУ “Димчо 

Дебелянов”, където се проведе 

състезание под наслов “Аз съм 

европейски гражданин” между 

учениците от 10 и 11 клас с европейски 

въпроси – за ЕС, неговите институции, 

култура, география, политика. 

Наградите осигурихме от библиотеката 

на Центъра. 

 

 

 
 

 

 

На 14 май проведохме поредното 

мероприятие, част от серията ни прояви 

от деветомайската кампания - "Детска 

фолклорна магия". Събитието се 

радваше на огромна посещаемост - 

повече от 200 души дойдоха да се 

порадват на празничната програма, по 

време на която децата показваха 

красотата на българския фолклор. 

На 15 май проведохме двете спортни 

мероприятия от кампанията по случай 9 

май - Демонстрации по айкидо "Дух и 

воля" и Детски спортен празник 

"Шампиони". Във връзка с тях беше 

важно да се подчертае възпитаването у 

децата на желание за спорт и 

съхранение на тяхното здраве. 

Посещаемостта на събитието също беше 

висока, като заедно с участниците 

достигнатите хора бяха над 200. 

На 18 май във Фестивален и 

Конгресен Център – Варна, зала Европа, 

проведохме тържество под наслов “Аз 

съм гражданин на Европа” във връзка с 

тържествено връчване на дипломи по 

английски език на деца от варненски 

учебни заведения. Посещаемостта беше 

значително висока, публиката се 

състоеше от повече от 300 души. 

На 22 май във Фестивален и 

Конгресен Център – Варна, зала 1, 

проведохме Детски танцов празник 

“Пролетна фиеста”. 
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Участие в Конференция “Инвестиционният план за 

Европа” 
 

На 11 май участвахме в конференция 

"Инвестиционният план за Европа”, 

организирана от Европейската комисия 

и проведена последователно в най-

големите български градове. 

Мероприятието имаше за цел да 

предостави практична информация за 

възможностите и начините за 

кандидатстване и 

представяне на 

проекти за 

финансиране по 

тази нова 

инициатива на 

ЕК, както и 

условията за 

финансиране на 

малки и средни 

предприятия. 

„Планът за 

инвестиции, 

известен още и 

като "Планът Юнкер", представлява 

амбициозен подход за насърчаване на 

инвестициите, без да се създава нов 

публичен дълг. Той е отворен както за 

частни предприемачи, така и за 

публични предприятия и общини, които 

могат да кандидатстват за финансиране 

с подходящи проекти. С него ще се 

опитаме да събудим инвестициите, 

инвестиционния устрем като в същото 

време намерим общ език с банките и 

направим така, 

че те също да 

получат своето 

удовлетворение. 

Предстои да 

видим дали 

банките ще 

излязат от 

досегашния си 

консерватизъм”. 

 “От Варна 

очакваме нови, 

интересни, 

стратегически 

значими проекти. За една година по 

плана Юнкер са одобрени 220 проекта в 

25 страни-членки. До момента България 
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е добре представена от малки и средни 

предприятия, но все още се търсят 

големи, стратегически идеи с голяма 

обществена значимост. Форумът цели 

да информира, да се приближи до 

фирмите, които могат да бъдат убедени, 

че без посредничеството на държавни 

институции, чиновници и агенции могат 

да кандидатстват директно. Проектите 

ще се преценяват по тяхната 

икономическа жизненост, важност за 

инфраструктурата на Варна, 

иновативност и възможност за 

разкриване на нови работни места. Няма 

никакви географски ограничения. Ще 

успеят най-инициативните и гъвкавите“ 

– добави още ръководителят на 

Представителството на ЕК в

 България. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                    

                                          

 
Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
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