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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? 

• EURES и трудовата мобилност в ЕС 

• С 2% са намалели пушачите в Европа 

• Шесто издание на конкурса "Достъпен град" 

• Награда за европейски гражданин за 2015 г. 

• Графен – новият чудодеен материал 

• Европейска младежка конференция 2016 

• Обявени са финалистите за наградата RegioStars 2015 

 

II. EDIC в действие! 

•     Европа Директно Варна участва в Годишна среща на европейски 

информационни мрежи в Бургас 
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EURES и трудовата мобилност в ЕС 

 

 
 

 

В края на този месец, комисията по 

заетост в ЕП гласува регламент за 

подобряване на работата на мрежата 

EURES, както и за засилване на 

трудовата мобилност на континента. 

Посочените основни причини за 

сравнително ниския дял на хората, заети 

с работа в друга страна от ЕС, са 

езиковите различия и трудности при 

намирането на желаната позиция. 

Според скорошно проучване само около 

7,5 млн. души в Европа, или 3,1% от 

работната сила, упражняват 

професионална дейност в друга страна-

членка. 

    EURES прави опити да стимулира 

трудовата мобилност, като предоставя 

набор от информация и съвети на 

търсещите работа за свободни позиции в 

други страни от ЕС, както и в 

Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн и 

Исландия. Работодателите, желаещи да 

наемат работници от други страни, също 

могат да се възползват от услугите на 

мрежата. Регламентът има за цел да 

подобри работата на EURES, като се 

създаде широк диапазон от свободни 

позиции и кандидати на европейско 

ниво. По този начин се насочва към 

подобряване на възможностите за 

намирането на подходящия кандидат за 

всяка една позиция. Предвижда се още в 

мрежата да бъдат включени и 

възможностите за професионални 

практики и стажове.

 

 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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С 2% са намалели пушачите в Европа 

 

Според данни на Евробарометър, за 

две години са намалели с 2% 

употребяващите тютюневи изделия в 

Европа, като при младите хора на 

възраст между 15 и 24 години 

намалението е с 4%. Най-голям брой 

тютюнопушещи има в Южна Европа, 

като 91% смятат, че най-популярни са 

цигарите в кутия. 59% от пушещите 

европейци са се опитали да спрат 

цигарите, като само 20% от тях са 

успели. 

     Тютюнопушенето е най-голямата 

причина за смъртност сред европейците, 

която може да бъде преодоляна. Въз 

основа на последни проучвания в 

следствие на тютюнопушене, за една 

година в Европа умират около 700 000 

души. В тази насока ЕС развива 

многообхватна политика. С нея се цели 

да бъдат приети регламенти, които да  

контролират рекламирането и 

спонсорствата на компаниите 

производителки на тютюневи изделия, 

както и към подкрепа на кампании, 

които да увеличават познаваемостта на 

проблема и решенията му сред 

европейците. 

     Такава е кампанията на ЕК "Екс 

пушачите са неудържими". Началото й 

беше поставено през 2011 г., като 

основната й цел е да помогне на 

пушачите на възраст между 24 и 35 

години да откажат цигарите. "Екс 

пушачите" стартира и в България през 

септември същата година, като тогава 

страната ни се нарежда на осмо място по 

регистрирани потребители в iCoach от 

всички държави в ЕС. 

      2015-а е годината, в която ЕК 

реализира следващия етап на кампанията 

"Екс пушачите са неудържими", като 

представя новата и оптимизирана версия 

на iCoach. iCoach е онлайн дигитална 

платформа за подобряване на 

здравословното състояние чрез съвети, 

която помага на хората да спрат да 

пушат. Електронните напътствия или 

процесът на промяна в поведението в 

онлайн среда са базирани на новаторски 

изследвания, практически клиничен опит 

и експертни знания на психолози и 

експерти по комуникация. iCoach е 

достъпна като онлайн версия и мобилно 

приложение за Apple и Android. Всеки 

трети от всичките 431 000 регистрирани 

потребители от предишните кампании на 

"Екс пушачите" са спрели пушенето след 

тримесечно ползване на дигиталния 

iCoach.
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Шесто издание 

 на конкурса "Достъпен град" 

 

 

 
 

 

 

ЕК стартира шестото издание на 

европейската награда за достъпни 

градове "Достъпен град". Поканени са да 

се включат градовете с население над 

50000 жители, като подадат заявленията 

си за участие до 10 септември.  

От 2010 г. насам наградата "Достъпен 

град" отличава градове за техните 

усилия да постигнат по-достъпна среда 

във всички сфери на живота, като по 

този начин правят градовете по-

приобщаващи и достъпни за всички. 

Всяко издание представя добри примери 

за проекти, които демонстрират 

ентусиазма и ангажираността на градове 

на територията на ЕС за улесняване на 

достъпността за хората с увреждания и 

възрастните хора. Наградите ще бъдат 

връчени на пет града от ЕС. 

Церемонията ще се състои по време на 

годишната конференция свързана с 

Европейския ден на хората с увреждания 

в Брюксел - 7 декември 2015 г. 

     Изданието включва и две нови 

специални отличия: 

• Специално отличие достъп до 

работа ще бъде връчено за усилията, 

положени от градовете, за да се 

гарантира, че услугите за обществена 

заетост, както и инициативите от 

частния сектор, улесняват достъпа до 

работа и правят информацията относно 

работните места достъпна за хората с 

увреждания.  

• Специално отличие достъпни 

интелигентни градове ще е признание за 

усилията на градовете да гарантират, че 

са станали "интелигентни" в 

приобщаващ план, като в частност 

гарантират, че техните технологии, 

потребителски интерфейси и свързани 

услуги са достъпни за хората с 

увреждания, като следват подхода 

"дизайн за всички". 

Наградата е част от по-широките 

усилия на ЕС за създаване на Европа без 

граници. Подобрената достъпност 

съдейства за премахване на прекалено 

многото бариери, с които хората с 

увреждания продължават да се 

сблъскват в ежедневието си: 

използването на транспорт, достъп до 

информация или водене на независим 

живот. 
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В ЕС има около 80 милиона хора с 

увреждания, като се очаква този брой да 

нараства със застаряване на населението 

на ЕС. Вследствие на това става все по-

важно да се създават пространства, в 

които хората могат да живеят 

независимо и с достойнство през целия 

си живот. Европейската награда за 

превръщането на градовете в по-

достъпни за хората с увреждания и 

възрастните хора отдава признание на 

изключителните усилия от страна на 

градовете, които са работили за 

постигането на тази цел.

 

Награда за европейски гражданин за 2015 г. 

 

                    
 

 

    ЕП отличи 47 души/организации с 

наградата за европейски гражданин за 

2015 г. за техния принос в европейското 

сътрудничество и за утвърждаване на 

общите ценности. В списъка на 

лауреатите е и Народно читалище 

"Бъдеще сега 2006", което организира 

неформално образование в Родопите. 

Награждаването на лауреатите ще се 

състои първо в отделните страни-членки, 

а през октомври ще се проведе обща 

церемония в ЕП. 

„Журито почете усилията на 

граждани да предоставят здравни грижи 

на най-бедните, да предложат помощи 

под формата на храна, солидарност, 

образование, да се борят срещу 

радикализацията и за защита на правата 

на хората с различна сексуална 

ориентация. Това са европейски 

граждани, чиято ежедневна работа е 

основополагаща за социалното единение 

на нашите страни, и аз се радвам, че 

Парламентът ги отличи“, заяви 

заместник-председателката Силви Гийом. 

Българският победител „Народно 

читалище „Бъдеще сега 2006“ и екипът, 

който създава „Училище сред природата“ 

в село Гудевица, работят усърдно в 

сферата на младежката дейност, 

образованието и активното гражданство в 

Европа. Екипът е изграден от млади, 

търсещи, позитивни и отговорни хора, 

които през годините са обучили над 600 

деца. Чрез методите на неформалното 

образование, чрез учене през 
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преживяване и игри, чрез приказки, 

песни, лагерни огньове, танци и 

предизвикателства, то успява да върне 

усмивките и топлината не само на децата 

и младежите, но и на местните хора, 

които бяха загубили надежда, че в това 

забравено и от времето място, отново ще 

чуят детски смях. Мисията на екипа на 

читалището е да изгради общество от 

свободни в решенията си и отговорни за 

избора си хора, които реализират пълния 

си потенциал.“. 

Европейският парламент предоставя 

наградата за европейски гражданин от 

2008 г. за проекти и инициативи, които 

улесняват презграничното 

сътрудничество, насърчават по-доброто 

разбирателство в ЕС или утвърждават 

европейските ценности като достойнство, 

свобода, солидарност. Наградата е със 

символична стойност. Всеки депутат в 

ЕП има право да предложи по един 

кандидат, който може да бъде отделен 

човек, група или организация. 

Окончателното решение за носителите на 

наградата се взема от комисия, в която 

участват заместник-председатели на 

Парламента, бивши председатели на ЕП 

и други изтъкнати личности.

 

Графен – новият чудодеен материал 

 

 

 
 

 
     Смартфони, които да се огъват; 

самолети, които да бъдат по-леки; 

подобрени контактни лещи - звучи 

интересно, нали? Това е една мечта, 

която може да бъде постигната чрез 

новия чудодеен материал графен. 

     Графенът е материал, който е съставен 

от един единствен слой въглеродни 

атоми, подредени в шестоъгълна 

решетка. Той е най-тънкият обект, който 

някога е бил създаван и е най-здравият 

познат материал, като същевременно е 

гъвкав и лек. Ако слоевете бъдат 

струпани един върху друг, се образува 

графитът, който ползваме за моливи. 

Графенът много добре провежда 

електричество. Той е изолиран от Андре 

Гейм и Константин Новосьолов през 2004 

г., и това им носи Нобеловата награда за 

физика през 2010 г. 

     ЕС и страните-членки ще инвестират 1 

млрд. евро до 2024 г. в разработването на 

технологии, базирани на графена. Това 

ще се осъществи чрез инициативата 

"Graphene Flagship", която е част от 

програмата за научни изследвания 

"Хоризонт 2020".
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Европейска младежка конференция 2016 

 

 

 
 
 

     През 2014 г. беше поставено началото на Европейската младежка конференция 

(EYE). На 20 и 21 май 2016 г. в Страсбург, ще се състои второто издание на 

инициативата. Организаторите на EYE 2016 ще търсят млади ентусиасти и 

организации, които имат желание да се включат във формирането на програмата. 

Конференцията е възможност за млади хора на възраст между 16 и 30 години от 

страните в ЕС, страните-кандидатки и съседни страни да се срещнат с някои от хората, 

определящи европейската политика, и да разискват иновационни идеи за бъдещето на 

Европа. Мотото на новото издание е "Заедно можем да постигнем промяна". 

 

     По време на конференцията се предвиждат дебати, изслушвания, семинари и онлайн 

игри по пет нови теми: 

1. Война и мир: Перспективи за една мирна планета 

2. Апатия или участие: Програма за жизнена демокрация 

3. Изолиране или достъп: Разбиване на младежката безработица 

4. Стагнация или иновация: Работният свят на утрешния ден 

5. Срив или успех: Нови пътища за устойчиво развитие на Европа 

 

 

 

Обявени са финалистите за наградата RegioStars 2015 
 

На 26 юни Европейската комисия 

обяви финалистите за наградите 

RegioStars за 2015 г., с които се 

отличават най-вдъхновяващите и 

новаторски проекти за регионално 

развитие, подкрепяни със средства на ЕС 

в рамките на политиката на сближаване. 

Избрани са 17 финалисти от общо 143 

представени проекта според четири 

основни критерия: новаторство, 

въздействие, устойчивост и 

партньорство. Сред тях са региони и 

градове от следните страни: Австрия, 

България, Гърция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Обединеното 

кралство, Полша, Португалия, Румъния, 

Унгария, Франция, Чешката република и 

Швеция. 
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Четирите категории за наградите за 

2015 г. са: 

1. Интелигентен растеж — 

разгръщане на потенциала за растеж на 

МСП в контекста на цифровата 

икономика 

2. Устойчив растеж — 

мобилизиране на инвестиции в 

енергийната ефективност в полза на 

гражданите и обществото 

3. Приобщаващ растеж — 

интегриране в обществото на лицата, 

изложени на риск от социално 

изключване 

4. CityStars — преобразяване на 

градовете за посрещане на бъдещите 

предизвикателства 

Финалистите от България са следните 

два проекта: 

1. Проект "Интелигентна къща" в 

категория "Устойчиво развитие" 

(http://www.mildhome.eu/bg/) - MILD 

HOME /Интелигентна къща/ е проект, 

съфинансиран от Европейския съюз по 

Програмата за транснационално 

сътрудничество "Югоизточна Европа 

2007-2013". Проектът е насочен към 

определяне на задължителните 

параметри на дизайна и начало на 

изграждането на нова типология на 

гражданско строителство, наречена 

MILD HOME. 

2. Проект "Центрове за настаняване 

от семеен тип в Община Бургас" в 

категория "Приобщаващ растеж" 

(http://www.burgas.bg/bg/info/index/200) – 

Проектът се реализира в подкрепа на 

процеса на замяна на институционалната 

грижа за деца с грижа в семейна или 

близка до семейната среда в общността, 

като не се ограничава само до извеждане 

на децата от институциите. В резултат от 

този процес 70 деца ще бъдат изведени 

от институциите в региона и ще бъдат 

настанени в жилищните квартали на град 

Бургас - Лазур, Ветрен и Меден рудник в 

новоизградени центрове за настаняване 

от семеен тип, където растейки в среда, 

близка до семейната ще се търсят 

съвременни подходи за подобряване 

тяхното състояние. 

Повече за тях можете да научите на 

следния линк: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio

-stars-awards/  
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Европа Директно Варна участва в Годишна среща на 

европейски информационни мрежи в Бургас 

 
В периода 16-18 юни представители 

на Европа Директно – Варна взеха 

участие в Годишната среща на 

европейските информационни мрежи в 

България под наслов "Да поговорим за 

Европа", организирана от 

Представителството на Европейската 

комисия в България. Събитието се 

проведе в Експозиционен център 

"Флора" гр. Бургас, където бяха 

представени комуникационните 

приоритети на Комисията, ролята на 

представителствата в държавите-членки, 

бъдещи национални и регионални 

инициативи на Европейската комисия в 

България и на Информационното бюро 

на Европейския парламент за България, 

намаляване на регионалните различия в 

ЕС - политики и мерки в периода 2014 - 

2020 и др. Акцент бе поставен и на двата 

нови центъра в България в гр. Видин и в 

гр. Хасково. Коментирано бе и бъдещото 

развитие на мрежата Европа Директно. 
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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 


