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Нашите събития 
 

Честваме Деня на народните будители 
 

Делото на народните будители бе 
подобаващо почетено на 1 ноември във 
Варна, когато на Алеята на възрожденците в 
Морската градина се състоя благодарствен 
молебен и полагане на венци с военен 
ритуал на паметника на Паисий 
Хилендарски. Цветя и почит бяха поднесени 
на паметниците на всички възрожденци по 
алеята. Ние от ЕДИЦ Варна посетихме 
събитието, на което присъстваха още 
ученици и учители от голяма част от 

варненските училища, представители на 
местната власт и областната управа, медии 
и много граждани. Предните дни по повод 
българския празник бяха организирани 
редица мероприятия, едно от които бе 
откриването на паметна плоча на 
варненския будител архимандрит Инокентий 
Софийски. Плочата с релефно бронзово 
изображение е поставена на фасадата на 
сградата, в която е живял някога будителят. 

 

        
 

        
 
 

Тържествена промоция на абсолвентите от ИУ – Варна, 

випуск 2013 

 
Първата седмица на ноември бе 

посветена на дипломиращите се бакалаври 
от Икономически университет - Варна. В 
понеделник, 4 ноември, първи хвърлиха 
шапки от Факултет Управление, а на 
следващия ден примера им последва 
Стопански Факултет. На 7 ноември 
официално се дипломираха и студентите от 
Финансово-счетоводен факултет. Ние от 
Европа Директно Варна присъствахме на 
тържествената промоция на абсолвентите, 
събитията бяха наситени с много емоции от 

страна на абсолвентите, техните семейства 
и преподаватели. Получените дипломи се 
признават в Европа и са един успешен старт 
в професионалната кариера на младежите. 
За нас събитията, свързани с 

Икономически университет – Варна, са от 
голямо значение, имайки предвид факта, че 
ние като представители на ВТИК имаме 
допирни точки в миналото, още от самото 
създаване на учебното заведение. През 
далечната 1911 г. ръководителите на 
Варненската търговско-индустриална 



 3 

камара обмислят възможността да се 
създаде Висше търговско училище, но 
избухналата война забавя осъществяването 
на тази идея. Решение за създаването му се 
взема през 1914 г. Отпуснати са средства за 
бъдещия университет, но откриването му 
става на 14 май 1920 г. – датата, която 

поставя началото на българското висше 
икономическо образование. С радост ще 
следим и отразяваме събитията и 
мероприятията в университета, още повече 
все по-често те са с европейска насоченост 
и представляват интерес за нашата 
организация. 

 

      

 

 

 

Участие в “Пътуващ салон на образованието 2013” 

 
На 12 ноември ЕДИЦ-Варна беше 

партньор на събитието “Пътуващ салон на 
образованието 2013 г.”. С тази проява бе 
открита кандидат-студентската кампания за 
учебната 2014/2015 година. Събирайки на 
едно място френски висши учебни 
заведения, представители на 
франкофонските програми в България, 
Македония, Черна гора и Сърбия, тази 
проява даде възможност, както за директен 
контакт с бъдещите студенти, така и за 
развитие на междууниверситетско 
сътрудничество. Ние участвахме, заемайки 
собствен щанд, като нашата функция беше 

да информираме бъдещите студенти за 
техните права и възможности, за 
европейските институции, към които да се 
обърнат в случай на проблем при 
пребиваването си. Предоставяхме 
информационни материали по всички 
въпроси, които имаха касателство към 
техния престой в чужбина. 
Сред френските участници и 

презентатори бяха Институт за политически 
науки (IEP) Париж – Университетски колеж 
Европейски кампус - Централна и Източна 
Европа  в Дижон, Университет Лион 1, 
Технологичен университетски институт, 
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Университет Литорал Кот д’Опал, група 
висши училища по търговия в Ла Рошел. 
Имаше и представители на булгарските 
университети, които представиха успешно 
франкофонските си програми: 
Франкофонска програма 
Електроинженерство и информатика - 
Технически университет София, 
Франкофонска програма Химично и 
биологично инженерство - 
Химикотехнологичен и металургичин 
университет София, Франкофонска 
програма Хранително-вкусови технологии – 
Университет по хранителни технологии 
Пловдив, Франкофонска програма 
Икономика и стопанско управление - 
Софийски университет "Св. Климент 
Охридски", Франкофонска програма 

Мениджмънт на хотелиерството и 
ресторантьорството – Нов Български 
университет, филиал в Албена, Висше 
военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", 
Варна. 
Франция е втората в света най-желана от 

българските студенти дестинация за 
обучение в разнообразни области на 
знанието и на всички нива. Броят на 
българските студенти, записани във 
френски висши учебни заведения е около 
3000. 
Между 3 и 5 български студенти 

получават всяка година, по предложение на 
съответните френски учебни заведения, 
стипендията Ефел за отличен успех на 
френското Министерство на външните 
работи. 
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Първа работна среща по проект “Изграждане на партньорска 

мрежа за устойчиво развитие и опазване на околната среда в 

Североизточен район на планиране” 

 
На 14 ноември се проведе първата 

работна среща по стартиралия проект 
“Изграждане на партньорска мрежа за 
устойчиво развитие и опазване на околната 
среда (УРООС) в Североизточния район на 
планиране” с финансовата подкрепа на 
“Програма за подкрепа на НПО в България 
по финансовия механизъм на ЕИП 2009-
2014 г.”. Представители на ВТИК и Европа 
Директно Варна присъстваха на събитието, 
на което един от партньорите ще е именно 
ВТИК. Ръководител на проекта е доц. д-р 

инж. Христо Крачунов, който работи активно 
в областта на екологията. 
Все по-честа практика в Европа е да се 

мисли за околната среда, климатичните 
промени и да се извършват действия с 
екологична насоченост. Приканваме всеки, 
който има интерес, да посети сайта на 
“Вашата Европа” секция “Околна среда” и да 
открие полезна “зелена” информация: 

http://europa.eu/youreurope/business/index

_bg.htm 

 

 
 
 
 
 

Годишно отчетно събрание на ВТИК 
 
На 27 ноември във Фестивален и 

Конгресен Център – Варна се проведе 
Годишното отчетно събрание на Варненска 
търговско-индустриална камара. В 
присъствието на членовете на Камарата, 
мероприятието започна с кратко тържество, 
след което продължи със съществените за 
събранието въпроси, а именно приемане на 
отчетния доклад за 2013 г., приемане на 
доклада на контролния съвет и приемане на 
бюджета за 2014 г. За представянето на 
отчетния доклад за 2013 г. думата имаше г-н 
Иван Табаков, който се спря подробно на 

всяка дейност, мероприятие и проект както 
на Камарата, така и на младия 
информационен център Европа Директно – 
Варна. Проектът за нашия европейски 
център представляваше интерес за 
членовете и те подкрепиха неговото по-
нататъшно развиване. Поздрав към нас 
отправи и г-н Цветан Симеонов, 
председател на БТПП. Гласуването по 
въпросите премина с лекота. Очакваме една 
ползотворна работна година. 
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Новини от Европа 
 

Разширяване на програма “Еразъм” 

 
Програмата „Еразъм“ ще бъде 

разширена. Новата програма ще се нарича 
"Еразъм+" и ще разполага с 14 млрд. евро за 
периода 2014-2020 г. Комисията по култура 
одобри на 5 ноември плановете за новата 
програма, която ще позволи на 5 милиона 
млади европейци да учат в университет, да 
придобият практически умения или да 
участват в доброволческа дейност. 
Докладчикът на ЕП Дорис Пак в интервю 
обяснява: “Новата програма обхваща всички 
инициативи, свързани с различни степени и 
форми на обучение, младежки и спортни 
програми. Тъй като не искахме да се 
простим с марката „Еразъм“, нарекохме 
новата програма „Еразъм+“.“  

В нея ще бъдат включени подпрограмите 
“Еразъм“, „Еразмус мундус“, „Леонардо да 
Винчи“, „Каменски“, „Грундвиг“, „Младежта в 
действие“ и за пръв път спортни проекти, 
като всяка подпрограма ще бъде с отделен 
бюджет. В “Еразъм+” ще бъде включена и 
Европейска доброволческа служба, която 
дава възможност на хората да опитат и да 
видят какво е да работят в друга страна, 
като в същото време получават заплата и 
социална закрила.  
Новата програма бе гласувана от 

Парламента на 19 ноември. Нов механизъм 
за банкови гаранции ще даде възможност на 
студенти, обучаващи се по магистърски 
програми, да получават по-евтини заеми за 
обучение в чужбина. 
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ЕС планира да намали употребата на найлонови торбички с 

80% 
 
През изминалата седмица бе представен 

амбициозен план, идеята на който е 
използването на найлонови торбички за 
еднократна употреба в ЕС да намалее 
драстично през следващите 4 години. 
Понастоящем всеки европеец използва 
средно 198 найлонови торбички за 
еднократна употреба на година, което 
представлява една торбичка на ден на 
домакинство. Годишната употреба обаче се 
различава значително в отделните страни от 
Съюза. Сред възможните мерки са налагане 
на такси или забрана на употребата на 
найлонови торбички, както и въвеждане на 
национални цели за нейното ограничаване 

(в много от страните от ЕС, които въведоха 
задължителни такси за найлоновите 
торбички за еднократна употреба, се 
наблюдава силен спад в използването на 
този тип торбички, тъй като потребителите 
трябва да плащат за тях). ЕС се надява, че 
новият план ще доведе до промяна в 
поведението по отношение на употребата и 
изхвърлянето на торбички. ЕС се надява, че 
новият план ще доведе до промяна в 
поведението по отношение на употребата и 
изхвърлянето на торбички, защото това има 
смъртоносни последици върху околната 
среда. 

 

 
 

 

 

Решенията на Европейският парламент след гласуване 

 
19 и 20 ноември бяха тежки дати за 

Европейския парламент. Той трябваше да 
гласува общия си бюджет за периода 2014-
2020 г., както и да взема важни решения за 
реформи в редица насоки. Вижте кои са те. 

 Общият бюджет за следващите седем 
години възлиза на 960 милиарда евро за 
поети задължения и 908 милиарда евро за 
плащания (при цени от 2011 г.).  
Една трета от бюджета на ЕС за периода 

2014-2020 г. ще бъде инвестиран в страните 
членки, за насърчаване на регионалното 
развитие, със силен акцент върху заетостта, 
енергийната ефективност, иновациите и 
научни изследвания. Намалени са и 
бюрократичните изисквания при 

кандидатстване за средствата, които 
възлизат на 325 милиарда евро.  
Общата селскостопанска политика на ЕС 

ще претърпи пет законодателни акта на 
реформиране. Те бяха одобрени през 
вчерашния ден след споразумение между 
Съвета и ЕП. Занапред се предвижда 
постигането на баланс между потребностите 
на земеделските производители, 
изискванията за качество на храните и 
екологичните мерки. За да се гарантира, че 
преките плащания отиват само за активни 
фермери, депутатите убедиха Съвета да 
изготви черен списък на дружества, като 
летища или спортни клубове, които да бъдат 
автоматично изключени от финансиране от 
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ЕС, освен ако не се докаже, че 
селскостопанската им дейност носи 
значителна част от техния доход. Също така 
малките фермери могат да получат повече 
пари, докато плащанията за големите 
стопанства, в размер над 150 000 евро, ще 
бъдат намалени с най-малко 5%. 
Компании, регистрирани на фондовите 

борси в ЕС, ще трябва да използват открити 
процедури за наемане на персонал, така че 
до 2020 г. най-малко 40% от техния 
неизпълнителен персонал да бъде съставен 
от жени. През 2013 г. само 17,6% от 
неизпълнителните членове на управителни 
съвети на най-големите компании в ЕС са 
жени. За тази идея ви разказахме предния 
път, но вече проектът за нея е гласуван от 
Парламента. Правилата за наемане няма да 
се прилагат за малки и средни предприятия 
(МСП), т.е. тези, в които работят по-малко от 
250 души. Санкции, като налагането на 
глоби, следва да бъдат наложени, в случай 
на неспазване на прозрачните процедури за 
назначаване, а не за непостигането на целта 
от 40%, заявиха депутатите.   
Друга новост от гласуването е, че 

Европейският съюз ще помогне финансово 

на България, Литва и Словакия да 
завършват извеждането от експлоатация на 
атомни мощности в електроцентралите 
Козлодуй, Игналина и Бохунице в 
следващия бюджетен период. Докладчикът 
Джайлс Чичестър заяви, че те са „твърде 
остарели и не могат да бъдат икономически 
ефективно обновени, за да отговарят на 
минималните необходими стандарти за 
безопасност“. Договореният бюджет възлиза 
на 800 милиона, по цени от 2011 година, 
които ще бъдат коригирани с оглед на 
инфлацията по време на изпълнение на 
програмите. Според най-скорошната 
корекция, сумата възлиза на 969 милиона 
евро, от които 293 милиона евро са 
предвидени за Козлодуй. 
В резолюция, приета на 20 ноември, се 

казва, че Европейският парламент трябва да 
може да реши сам къде и кога да провежда 
срещите си. Парламентът също така 
започва процедура по преразглеждане на 
договора за ЕС с идеята да предложи 
промени, позволяващи да решава 
самостоятелно относно местоположението 
на седалището си и вътрешната 
организация на дейността.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 


