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Нашите събития 
 

Лятно училище по европейски политики “Дебат за Европа” и 

Годишна координационна среща на европейските мрежи в България 
 

       
 

От 9 до 11 юни в Хисаря се проведе 
лятно училище по европейски политики 
“Дебат за Европа”, организирано за 
центровете Европа Директно и членовете на 
Младежки екип Европа. Там бяха 
дискутирани теми като “Комуникацията на 
европейските политики и нови 
комуникационни инструменти”, “Ползи и 
разходи от членството на България в ЕС”, 
“Как да направим членството в ЕС по-
ефективно?”, “История на европейската 
интеграция”, “Как се правят политики в ЕС?”, 
“Финансиране на политиките на ЕС”, 
“Институции на ЕС”, “Институции на ЕС”, 
“Ротационното председателство в ЕС” и др. 
От гост-лектори от Брюксел научихме 
повече за Регионалната политика на ЕС и за 

кариера в институциите на ЕС. След 
обсъждането на темите, на участниците 
положиха тест – проверка на наученото през 
двата дни лекции.  

За края на програмата бяха предвидени 
срещи на участниците и работа по групи с 
възможности за обмяна на опит. 

Още на следващия ден се проведе и 
годишната координационна среща на всички 
информационни мрежи в България. 
Участниците се удвоиха, както и емоциите. 

За нас лятното училище и годишната 
среща бяха страхотно изживяване, където 
увеличихме познанията си по европейските 
въпроси и затвърдихме приятелството си с 
останалите участници. 

 

 



 3 

Обучителен семинар по социални медии в Брюксел 

 

 
 

В периода 12-13 юни в Брюксел се 
проведе обучителен семинар за работа със 
социални медии за всички информационни 
центрове Европа Директно в Европа. От 
България участие взеха информационните 
центрове Европа Директно – Варна, Европа 
Директно – Велико Търново, Европа 
Директно – Враца и Европа Директно – 
Габрово. Обучението се проведе в 
мултикултурна среда, с възможности за 
обмяна на опит и знания. Организаторите и 
лекторите ни помогнаха да се опознаем и да 
работим заедно по-ефективно. Беше ни 
представено присъствието на Европейската 

комисия в социалните медии като образец 
за добри практики. Дискутирахме също как 
да пишем интригуващо за местните 
граждани съдържание, стратегии за 
отразяване на събития и новини, както и 
правилното отчитане на свършената в 
социалните медии работа. 

Бяхме разделени на работни групи за 
всяка от темите, което ни даваше 
възможност да бъдем в екип с различни 
колеги от други европейски центрове. 
Събитието завърши с коктейл и официална 
вечеря. 
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Новини от Европа 
 

 

Стремежът на Европейския съюз за укрепване на енергийната 

сигурност 
     

Европейският съюз предложи мерки, 

с които цели да гарантира сигурността 

на снабдяването си с енергия с оглед на 

неотдавнашните събития по света. ЕС 

внася над 50% от необходимата му 

енергия, което го прави уязвим от 

политически събития извън неговите 

предели. Особено уязвими са газовите 

доставки. Докато по-голямата част от 

вноса на петрол в ЕС се извършва по 

море, газът се доставя по тръбопроводи. 

Това означава, че няма много 

възможности за промяна на източниците 

и маршрутите на доставка, в случай на 

необходимост. 

След като през зимата на 2006 г. и 

2009 г. газовите доставки временно бяха 

нарушени, бяха предприети действия за 

повишаване на енергийната сигурност на 

Европа. Въпреки това напрежението във 

връзка с Украйна, през която преминават 

газопроводите от Русия показаха, че тази 

сигурност се нуждае от допълнително 

укрепване. За да се гарантират 

непрекъснати доставки през тази зима, 

ЕС предложи извършване на стрес 

тестове. Те представляват симулиране на 

нарушаване на газовите доставки, за да 

се види как енергийната система може 

да се справи с подобна ситуация. Това би 

помогнало при разработването на 

планове за извънредни ситуации и на 

резервни механизми, като увеличаване 

на запасите от газ, в случай на 

нарушаване на доставките. 

С цел подобряване на сигурността в 

дългосрочен план, ЕС предложи: 

• диверсифициране на страните, от 

които Европа внася енергия. През 2013 г. 

над 90% от вноса на газ е бил от четири 

страни: Русия, Алжир, Либия и 

Норвегия. 

• икономии на енергия и 

подобряване на инфраструктурата, за да 

се повиши ефективността на 

потреблението на енергия в Европа. 

• експлоатиране на собствените 

енергийни ресурси на ЕС. В периода 

между 1995 г.и 2012 г. производството 

на енергия в Европа е намаляло с почти 

20%, но това положение може да се 

подобри чрез устойчиво производство на 

изкопаеми горива и увеличаване на 

доставките на енергия от възобновяеми 

енергийни източници. 

• завършване на изграждането на 

вътрешния енергиен пазар, за да се 

подпомогне движението на потока от 

енергия в Европа. Газовите доставки за 

шест държави от ЕС се извършват 

изцяло от Русия. Тяхната уязвимост 

може да се намали, ако можем да 

отклоняваме енергията натам, където е 

необходима. 
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47 милиона евро от регионалните фондове за транспортен проект, 

свързващ Крайова с моста Видин - Калафат 
 
Европейската комисия одобри 

финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие в общ  размер от 47 
милиона евро за разгръщане на пътната 
инфраструктура между Крайова и Калафат в 
югозападна Румъния. Националният път 
DN56, който е част от Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T), е единствената 
връзка между Крайова и моста Видин-
Калафат, свързващ съседните региони на 
България и Румъния. 

Мостът Видин-Калафат, наричан още 
"Нова Европа", е от изключително 
стратегическо значение за Европейския 
съюз. Той се явява основна връзка по 
приоритетен маршрут, който започва от 
Северна Европа, Балтийските държави, 
минава през Централна Европа, Румъния и 
България и стига до Гърция. Инвестициите 
за моста, направени от ЕС, възлизат на 106 
милиона евро. Той е вторият мост по 630-
километровата граница между България и 
Румъния. С подобрената пътна мрежа 
между Крайова и Калафат ще се осигури по-
голям достъп до моста и ще се разгърне 
растежа и конкурентоспособността в 
региона.  

След като средствата бяха одобрени, 
комисарят по регионалната политика 
Йоханес Хаан в свое изказване заявява: "По-
добрата връзка до моста Видин-Калафат от 
румънска страна ще осигури значителни 
възможности за бизнеса, научната дейност, 
местните общини и обществените услуги 
както в румънските, така и в българските 
погранични райони. Подобреният 
транспортен маршрут ще намали 
значително времето за пътуване на пътници 
и товари и ще засили икономическото 
развитие на Румъния и България." 

Целта на проекта "Рехабилитация на 
национален път DN56 — участък Крайова-
Калафат" е модернизирането на 80 км от 
национален път DN56 между градовете 
Крайова и Калафат. Инвестицията е по 
приоритетна ос 2 "Сближаване" на 
Оперативна програма "Транспорт" – 
Румъния. Чрез Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейският съюз ще 
финансира проекта с 47 милиона евро, при 
общ размер на инвестицията 55,4 милиона 
евро. Очаква се изпълнението му да доведе 
до откриването на 270 работни места по 
време на строителните работи. 
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ЕС се стреми да подобри здравето и безопасността на работещите 

Европейският съюз обяви планове, 
които да гарантират по-добри условия на 
труд и намаляване на трудовите злополуки 
в Европа. Всяка година над 3 милиона 
души в ЕС пострадват при тежки трудови 
злополуки. По определение това са 
злополуки, водещи до най-малко 3-дневно 
отсъствие от работа, а 4000 души годишно 
умират в резултат на подобни злополуки. 
Почти една четвърт от работещите 
европейци смятат, че условията им на труд 
крият заплаха за тяхната 
безопасност.Трудовите злополуки водят не 
само до човешки страдания, но и до 
сериозни разходи за икономиката. Само в 
Германия отпуските по болест водят до 
загуба на производителност в размер на 
3,1% от БВП на година. Злополуките и 
заболяванията предизвикват и повишаване 
на разходите за социална сигурност. 
Според проучване от 2010 г. всяко евро, 
инвестирано в предотвратяване на трудови 
злополуки, носи печалба от 1,29 - 2,89 
евро. Предложенията на ЕС за 
подобряване на защитата на работниците 
включват: 

• подпомагане на малките 
предприятия да изпълняват разпоредбите 
за безопасност; 

• гарантиране на високи стандарти в 
работата на инспекторите по здравето и 
безопасността; 

• контролиране на рисковете от нови 
технологии и иновации, като например 
наноматериали; 

• вземане предвид на застаряването 
на работната сила в Европа; 

• засилване на координацията по 
свързани със здравето и безопасността 
въпроси със Световната здравна 
организация и други международни органи. 

Европейският съюз предостави 
финансиране за подпомагане на 
изпълнението на тези действия, 
формулирани в резултат на консултации с 
организации на работодателите и 
работещите в цяла Европа. Същевременно 
ЕС предлага и опростяване на 
съществуващите разпоредби, когато това 
може да се направи без поемане на 
рискове, за да се намали 
административната тежест за бизнеса. 
Стратегията за 2007-2012 г., основаваща 
се на обща рамка за действия в Европа, 
съобразена с нуждите на отделните 
страни, е довела до намаляване на 
тежките трудови злополуки с почти 30%. 

 

 

 

Безопасност на храните - 35 години опазване на здравето на хората и 

животните 

Европа повече от всякога разчита на 
своята Система за бързо предупреждение за 
храни и фуражи (RASFF), за да гарантира, 

че храната, която консумираме отговаря на 
едни от най-високите стандарти за 
безопасност на храните в света. Годишният 
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доклад за RASFF за 2013 г. показва, че в 
допълнение към основната си роля за 
гарантиране на безопасността на храните, 
която системата изпълнява от създаването 
си преди 35 години, тя е изключително 
важен инструмент за проследяване и 
изтегляне от пазара на продукти, за които е 
установена измама. 

Само за миналата година чрез RASFF са 
подадени сигнали за 3205 нови случая на 
опасни за здравето хранителни продукти. 
Сред сигналите има уведомления за ягоди, 
заразени с хепатит А и за месо, съдържащо 
опасната бактерия E.coli. RASFF прави 
възможен бързия обмен на информация 
между държавите членки и Комисията, 
когато бъдат открити рискове за 
общественото здраве по хранителната 
верига на хората и животните. Всички 
членове на RASFF (страните от ЕС, 
Комисията, Европейският орган за 
безопасност на храните, Надзорният орган 
на ЕАСТ, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия 
и Швейцария) разполагат с денонощно 
работещ механизъм, който гарантира, че 
спешните уведомления се изпращат, 
получават и разглеждат по ефективен начин. 
Благодарение на RASFF много рискове за 
безопасността на храните са отстранени, 
преди да навредят на европейските 

потребители. Някои продукти биват спирани, 
дори преди да достигнат търговската мрежа. 
Огромният брой случаи се отнасят до храна, 
предназначена за консумация от хора (85% 
от случаите през 2013 г.), следвани от 
животинските фуражи (8%), а 7% от 
случаите се отнасят до опаковки, машини и 
др., които влизат в контакт с храни 
(материали, влизащи в контакт с храни). 

Комисарят на Европейския съюз по 
въпросите на здравеопазването Тонио Борг 
в свое изказване заявява: "RASFF е 
жизненоважен инструмент за реакция при 
рискове за безопасността на храните в 
Европа, тъй като чрез нея бързо се обменя 
информация с цел защита на европейските 
потребители. Скандалът с конското месо 
показа нагледно как действа системата и 
хранителните продукти, съдържащи конско 
месо, бяха проследени до източника и 
изтеглени от пазара". В заключение той 
добавя: "Днес се приближаваме още повече 
до европейските потребители чрез нов 
онлайн инструмент — RASFF портал за 
потребителите, който ще им дава достъп до 
информация за уведомленията за изтегляне 
на продукти от пазара и за публичните 
предупреждения от органи по обществено 
здравеопазване и стопански субекти в 
дадена страна от ЕС". 
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Европейската комисията опростява законодателството на ЕС и 

намалява разходите му 

 

     
Европейската комисия оцени напредъка в 

намаляването на бюрокрацията и обяви 
нови планове за повишаване на заетостта. 
На програмата на Комисията за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка 
(REFIT) беше дадено начало през декември 
2012 г. Нейната цел е опростяване на 
регулаторната рамка на ЕС, за да бъдат 
създадени оптимални условия за растеж и 
заетост с минимална административна 
тежест. Понастоящем обхватът на 
програмата REFIT се разширява, за да се 
постигне максимална полза за 
предприятията и гражданите, като 
законодателството на ЕС се насочва към 
проблеми, които най-добре могат да бъдат 
решени на равнище ЕС. Програмата също 
така има за цел идентифициране на 
тежести, несъответствия и неефективни 
мерки и определяне на корективни действия. 

В първия годишен преглед на 
резултатите беше проследен напредъкът, 
който е постигнат откакто Комисията 
публикува амбициозната си програма за 
намаляване на регулаторната тежест през 
октомври 2013 г. Оттогава насам повечето 
предложения за опростяване на 
законодателството и намаляване на 
тежестта са били приети или ще бъдат 
приети тази година. Освен това близо 53 
законодателни предложения в процес на 
разглеждане са били оттеглени, в ход са 
били процедури за отмяна на съществуващи 
правила и е започнала работа по областите, 
изискващи оценяване. Най-важните за 
бизнеса предложения — като въвеждане на 
стандартна декларация за ДДС и 
подобряване на европейската процедура за 

искове с малък материален интерес — вече 
са направени. 

Поддържането на законодателството на 
ЕС в съответствие с целите на Съюза е 
постоянна задача. След като са проучили 
резултатите от последния преглед на 
правилата на ЕС и са изслушали 
заинтересованите страни, Комисията е 
идентифицирала няколко нови области, в 
които са нужни действия. Те включват: 

• по-опростени правила на ЕС относно 
документите за самоличност и за пътуване; 

• нова система за бизнес статистика; 

• по-опростени правила за визовите 
изисквания за граждани на страни извън ЕС; 

• интернет портал на ЕС за ДДС. 
Планирана е и отмяна на 

законодателство за енергийното 
етикетиране, транспортните тарифи и 
условия, общата селскостопанска политика 
и докладването относно околната среда. 

Комисията е изискала също така всички 
институции на ЕС да поставят на първо 
място регулаторната пригодност, така че 
последиците от избора в областта на 
политиките да се оценяват чрез 
законодателния процес. Имайки предвид 
факта, че според оценки една трета от 
административната тежест се дължи на 
национални мерки за изпълнение, 
правителствата от ЕС са призовани да 
използват съществуващите в правото на 
Съюза възможности за опростяване. 
Комисията продължава да следи 
изпълнението от страните-членки и в 
прегледа за 2015 г. ще бъде включена 
оценка на постигнатия напредък. 

 
 



 9 

Европа и световният ден на бежанците - повече хора получават 

закрила в ЕС 

Всяка година милиони жени, мъже и деца 
по света са принудени да бягат от домовете 
си в търсене на безопасност от военни 
конфликти, преследване или природни 
бедствия. Някои от тях се обръщат за помощ 
към страните от ЕС. През 2013 г. те са 
предоставили закрила на 135 700 души, а 
година по-рано - на 116 200 души, това са 
показали данни на Евростат. По повод на 
Световния ден на бежанците, който беше 
отбелязан на 20 юни, Ви представяме част 
от мерките, които Европейският парламент и 
ЕС са взели в тази област.  

Към края на 2013 г. броят на бежанците 
по света е оценяван на 16,7 милиона души 
от Върховния комисариат за бежанците на 
ООН. Районите, в които най-много хора са 
принудени да напуснат домовете си, са 
Близкият Изток, Югоизточна Азия, Източна 
Африка и Африканският рог. През същата 
година броят на исканията за предоставяне 
на убежище в ЕС е нараснал на 435 000 в 
сравнение с 335 000 през 2012 г., разкрива 
статистическата служба на ЕС Евростат. 
Страните от ЕС са предоставили различни 
форми на закрила на 135 700 души. На 
близо половината от тези хора е бил даден 
бежански статус, а за другите е 
предоставена закрила, заради опасността от 
сериозни последствия при завръщане в 
родината им, независимо че отправилите 
исканията не изпълняват всички критерии за 

бежанци. От всички хора, на които е 
предоставена закрила в ЕС през 2013 г., 
26% са сирийци. Около 70% от всички 
одобрени искания за закрила са 
предоставени от пет страни – Швеция, 
Германия, Франция, Италия и 
Великобритания. 

През юни 2013 г. Европейският 
парламент е одобрил нови правила за 
предоставяне на убежище в ЕС, които са 
имали за цел да осигурят достойни условия 
на прием и на пребиваване на търсещите 
убежище, както и да предотвратят 
прехвърлянето им към страни-членки, 
където липсват такива условия. През 
октомври 2013 г. Парламентът е призовал за 
по-хуманен подход към политиката на 
Европа спрямо имигрантите, след като 
стотици души са намерили смъртта си във 
водите край италианския остров Лампедуза 
в неуспешен опит да достигнат европейския 
бряг. Депутатите също така са одобрили 
създаването на Евросур, общоевропейска 
система за наблюдение на границите, с цел 
предотвратяване на още трагични 
инциденти с имигранти. 

През 2012 г. 28% от бюджета на ЕС за 
хуманитарни цели са изразходвани за 
проекти за подпомагане на бежанците. За 
периода 2014-2020 г. фондът на ЕС 
"Убежище, миграция и интеграция" 
разполага с бюджет от 3,1 млрд. евро. 
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Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
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задължително официалните становища на Европейските институции. 
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