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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? 

 Напредък в съвместната инициатива на Комисията с 

платформите на социалните медии и гражданското общество 

срещу онлайн изказванията, пораждащи омраза 

 Дебат относно бъдещата ориентация на отбраната на ЕС на 27 
–те 

 Антони Стоянов е тазгодишният лауреат на Наградата за 

европейски гражданин на ЕП 

 От 15 юни паднаха таксите за роуминг в ЕС 

 Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за периода след 

2020 г. 

 ЕП опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до 

G 

 Европейската комисия глоби „Гугъл“ с рекордните 2,4 млрд. евро 

 

 EDIC в действие!   

  ЕДИЦ – Варна участва в Регионална среща на европейските 

информационни мрежи. България и Румъния: 10 години в ЕС 

 

 

 

 



 3 

 

 

 
 

 

Напредък в съвместната инициатива на Комисията 

с платформите на социалните медии и гражданското 

общество срещу онлайн изказванията, пораждащи 

омраза 
 

 

 
 

Преди една година Европейската 
комисия и четири основни платформи 

на социални медии оповестиха кодекс 
на поведение за противодействие на 
незаконните изказвания онлайн, 

пораждащи омраза. 
Той се състоеше в серия от 

ангажименти, поети от Facebook, 

Twitter, YouTube и Microsoft, за борба с 
разпространението на подобно 

съдържание в Европа. Според оценката, 

извършена от неправителствени 

организации и публични органи в 24 

държави членки, която беше 
публикувана на първата годишнина от 
създаването на кодекса за поведение, 

дружествата са постигнали значителен 

напредък в последващите действия по 

поетите ангажименти. 

Андрус Ансип, заместник-

председател на Европейската комисия, 

отговарящ за цифровия единен пазар, 

приветства напредъка: „Работата в 

тясно сътрудничество с частния сектор 

и гражданското общество с цел 

справяне с незаконните изказвания 

онлайн, пораждащи омраза, дава 

резултати и ние ще удвоим общите си 

усилия. В момента работим, за да 

осигурим по-тясна координация между 

различните инициативи и форуми, 

чието начало поставихме заедно с 

онлайн платформите. Ще внесем също 

повече яснота относно процедурите по 

уведомяване и по предприемане на 

действия за отстраняване на 

незаконното съдържание по ефективен 

начин, като в същото време защитаваме 

свободата на словото, която е от 
съществено значение.“ 

Вера Йоурова, комисар на ЕС по 

въпросите на правосъдието, 

потребителите и равнопоставеността 

между половете, заяви: „Резултатите от 
нашата втора оценка на кодекса за 

поведение са 
окуражаващи. Дружествата вече 

премахват два пъти повече незаконни 

изказвания, пораждащи омраза, и с по-

голяма бързина отколкото преди шест 
месеца. Това е важна стъпка в 

правилната посока и показва, че 

подходът на саморегулиране може да 

функционира, ако всички участници 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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дадат своя принос. В същото време 
дружествата носят голяма отговорност и 

трябва да постигнат допълнителен 

напредък, за да изпълнят всички свои 

ангажименти. За мен е важно също, че 
ИТ дружествата предоставят обратна 
информация на лицата, които 

уведомяват за случаи на незаконни 

изказвания, пораждащи омраза.“  

Европейският съюз се основава на 
ценностите на зачитане на човешкото 

достойнство, на свободата, 

демокрацията, равенството, принципите 

на правовата държава и основните 

права. ЕС и неговите държави членки, 

заедно с дружества в областта на 
социалните медии и други платформи, 

са длъжни да действат подобаващо, за 
да не се допусне интернет да се 
превърне в благодатна среда за 
незаконни изказвания онлайн, 

пораждащи омраза и насилие. 

С подписването на кодекса за 
поведение ИТ дружествата се 
ангажираха по-специално да правят 
преглед на по-голямата част от 
валидните уведомления за незаконни 

изказвания, пораждащи омраза, за по-

малко от 24 часа и, ако е необходимо, да 
премахват или прекратяват достъпа до 

подобно съдържание, въз основа на 
националните закони, с които се 
транспонира европейското право. В 

кодекса също така се подчертава, че е 
необходимо да се обсъдят 
допълнително начините за насърчаване 
на прозрачността и на ответните 
изказвания и алтернативните послания. 

Една година след приемането му 

кодексът на поведение за 

противодействие на незаконните 
изказвания онлайн, пораждащи омраза, 

отбелязва важен напредък, въпреки че 

продължават да съществуват някои 

предизвикателства: 

• Средно в 59 % от случаите след 

получаването на уведомления относно 

незаконни изказвания, пораждащи 

омраза, ИТ дружествата са реагирали, 

като са премахнали съдържанието.Това 
е над два пъти повече от равнището, 

отбелязано шест месеца по-рано (28 %). 

• Броят на уведомленията, 

прегледани в рамките на 24 часа, се е 
повишил от 40 % на 51 % през същия 

шестмесечен период. Facebook обаче е 

единственото дружество, което постига 

напълно целта за преглед на по-

голямата част от уведомленията в 

рамките на един ден. 

• В сравнение със ситуацията 

преди шест месеца ИТ дружествата са 

подобрили обработката на 

уведомленията, които получават от 
граждани, и ги третират по същия 

начин, като тези, които получават от 
организации, използващи „доверени 

докладчици“. При все това все още се 

наблюдават някои различия и общото 

ниво на премахване остава по-ниско, 

когато уведомлението е получено от 

обществеността. 
• И накрая, съгласно резултатите 

от проверката, макар и Facebook да 

изпраща систематично обратна 

информация на потребителите относно 

начина, по който са били оценени 

техните уведомления, практиките на ИТ 

дружествата значително се различават. 
Допълнителен напредък може да бъде 

постигнат по отношение на качеството 

на обратната информация, в която се 

посочват мотивите за решението. 

През последната година ИТ 

дружествата подобриха своите системи 

за докладване и улесниха 

сигнализирането за изказвания, 

пораждащи омраза. Те са обучили 

персонала си и са задълбочили 

сътрудничеството си с гражданското 

общество. Прилагането на кодекса на 
поведение подсили и разшири мрежата 

на ИТ дружествата от „доверени 

докладчици“ в цяла Европа. 

Засиленото сътрудничество с 

организации на гражданското общество 

доведе до по-високо качество на 

уведомленията, по-кратки срокове за 

обработка и по-добри резултати по 

отношение на отговора на 

уведомленията. 

Комисията ще продължи да 

наблюдава прилагането на кодекса на 

поведение с помощта на организациите 

на гражданското общество. От ИТ 
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дружествата се очакват подобрения, по-

специално по отношение на 

прозрачността на критериите за анализ 
на докладваното съдържание и 

обратната информация за 

потребителите. 
Комисията ще вземе предвид 

резултатите от тази оценка като част от 
работата, упомената в средносрочния 

преглед на изпълнението на стратегията 
за цифровия единен пазар. Тя също така 
ще продължи своите действия за 
насърчаване на по-ефективното 

сътрудничество между ИТ дружествата 
и националните органи. 

Рамковото решение относно борбата 
с расизма и ксенофобията квалифицира 

като престъпление публичното 

подбуждане към насилие или омраза, 

насочено срещу група лица или член на 

група, определена по отношение на 

раса, цвят на кожата, религия, произход, 

национална или етническа 
принадлежност. Изказванията, 

насаждащи омраза, както е определено в 

това рамково решение, също се считат 
за престъпление, когато се извършват в 

онлайн пространството. 

Проведено неотдавна европейско 

проучване показа, че 75 % от лицата, 

които следят или участват в дебати 

онлайн, са се сблъсквали със случаи на 

злоупотреба, заплаха или изказвания, 

пораждащи омраза. Почти половината 
от респондентите са заявили, че това ги 

възпира да участват в дискусии онлайн. 

ЕС и неговите държави членки, 

заедно с дружества в областта на 
социалните медии и други платформи, 

споделят колективна отговорност за 

насърчаването и улесняването на 

свободата на словото в онлайн 

пространството. В същото време всички 

тези действащи лица носят отговорност 
за това да се гарантира, че интернет 
няма да се превърне в благодатна среда 
за разпространение на насилие и омраза. 

В отговор на нарасналия проблем с 
незаконните изказвания в онлайн 

пространството, пораждащи омраза, на 
31 май 2016 г. Европейската комисия и 

четири големи ИТ дружества (Facebook, 

Microsoft, Twitter и YouTube) 

представиха „Кодекс на поведение за 

противодействие на незаконните 

изказвания онлайн, пораждащи омраза“. 

На 7 декември 2016 г. Комисията 

представи резултатите от първата 
проверка, целяща да се оцени 

прилагането на този кодекс за 

поведение. 

Средносрочният преглед на 

изпълнението на стратегията за 

цифровия единен пазар, публикуван на 

10 май 2017 г., потвърди 

необходимостта да продължи работата 

за установяване на минимални 

процесуални изисквания по отношение 

на процедурите за „уведомяване и 

действие“ на онлайн посредниците, 

включително що се отнася до 

критериите за качество на 

уведомленията, процедурите за 

насрещно уведомяване, задълженията за 

докладване, механизмите за допитване 

до трети страни и системите за 
разрешаване на спорове. По същия 

начин предложението на Комисията за 

преразглеждане на директивата за 

аудио-визуалните медийни услуги 

съдържа строги разпоредби, които 

задължават платформите да въведат 
система за предупреждение относно 

аудио-визуалните материали, 

съдържащи онлайн изказвания, 

пораждащи омраза. 

Комисията създаде редица 

възможности за диалог с онлайн 

платформите в рамките на цифровия 

единен пазар (напр. интернет форума на 

ЕС, кодекса на поведение за 

противодействие на незаконните 

изказвания онлайн, пораждащи омраза, 
и Меморандума за разбирателство 

относно продажбата на фалшифицирани 

стоки по интернет) и планира да ги 

координира по по-ефективен начин, за 

да се осигурят възможно най-добри 

резултати. 

Тези усилия, инициирани от 

Комисията, също допринасят за 

действията на лидерите на държавите от 
Г-7, които неотдавна изразиха своята 

решимост да подкрепят усилията на 

отрасъла и да се ангажират в по-голяма 
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степен с гражданското общество с цел 

справяне с екстремизма в интернет. 
 

Източник: Европейска комисия - 

Съобщение за медиите /1 юни 2017/

 

 

Дебат относно бъдещата ориентация на отбраната на 

ЕС на 27 –те 

 

 
 

На 7 юни Европейската комисия 

откри обществен дебат относно 

бъдещата ориентация на отбраната на 
ЕС на 27 

-те
. 

След Бялата книга на Комисията за 
бъдещето на Европа, в този документ за 

размисъл се очертават различни 

сценарии за това как да се 
противодейства на нарастващите 
заплахи в областта на сигурността и 

отбраната, пред които е изправена 

Европа, и как да се укрепят собствените 
способности на Европа в областта на 
отбраната до 2025 г. Дебатът ще има 
важен принос за вземането на решение 
за това как Съюзът да укрепи защитата 
и сигурността на европейските 
граждани, който въпрос заема 
централно място сред приоритетите на 
Комисията Юнкер. Документът за 

размисъл е допълнен с конкретни 

предложения, представени днес с цел 

стартиране на Европейския фонд за 

отбрана, който ще подпомогне по-

ефективното разходване на средства от 
държавите членки за съвместни 

отбранителни способности. 

Върховният представител и 

заместник-председател на Европейската 

комисия 

Федерика Могерини заяви: „Европейски
ят съюз осъществява бърз и 

допълнителен напредък по въпросите на 
сигурността, като Комисията 

неотклонно следва и подкрепя 

решимостта на държавите членки. 

Днешният документ за размисъл е 

приносът на Комисията към 

разсъжденията относно бъдещето на 

Съюза в тази област, мотивирани от 

нуждата от по-интегрирана и ефективна 

отбрана, изразена от нашите граждани. 

Европейският съюз може да подкрепи 

държавите членки в изграждането на 

военен капацитет и по-ефективно 

инвестиране в областта на отбраната. 
Изминахме дълъг път за по-малко от 
една година и сме решени да запазим 

този темп.“ 

Заместник-председателят на 

Европейската комисия, отговарящ за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, 
Юрки Катайнен, добави: „Днес силната 

НАТО и силният ЕС са по-важни, 
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отколкото когато и да било преди. Без 
да се дублира това, което вече 
съществува, Европа трябва да поеме 
своята сигурност и отбрана в 

собствените си ръце, за да бъде по-

силен партньор за своите съюзници. 

Ние знаем накъде сме тръгнали и 

държавите членки определят посоката, 

но е време да решим колко бързо 

искаме да стигнем до целта.“ 

Лидерите от ЕС ще се срещнат в 

Прага на 9 юни, за да обсъдят как да 
бъде използван потенциалът на 
Договорите за засилване на 
сътрудничеството в областта на 
отбраната. Комисията има принос към 

това обсъждане, както и към по-

широкия дебат в целия ЕС относно 

отбраната, като очерта три възможни 

сценария за бъдещето на европейската 
отбрана. 

• При сценария „сътрудничество в 

областта на сигурността и отбраната“ 

държавите членки ще запазят правото 

си да вземат решения относно 

необходимостта от сътрудничество в 

областта на сигурността и отбраната — 

свободно и поотделно за всеки 

конкретен случай — като ЕС ще 
продължи да допълва усилията на 
национално равнище. 

Сътрудничеството в областта на 
отбраната ще бъде засилено, но 

участието на ЕС в най-отговорните 

операции ще остане ограничено. Новият 
Европейски фонд за отбрана би 

спомогнал за разработването на някои 

нови съвместни способности, като 

държавите членки ще продължат да 
контролират индивидуално по-голямата 
част от развитието на отбранителните 
способности и обществените поръчки. 

Сътрудничеството между ЕС и НАТО 

ще запази настоящия си формат и 

структура. 

• При един по-амбициозен 

сценарий за „споделена сигурност и 

отбрана“ държавите членки ще 
обединят някои финансови и 

оперативни активи с цел засилване на 
солидарността в областта на отбраната. 

ЕС също така ще се ангажира в по-

голяма степен със защитата на Европа 

във и извън границите ѝ. Съюзът ще 

поеме повече функции в области, като 

киберсигурността, защитата на 

границите или борбата с тероризма, 

както и укрепване на свързаното със 

сигурността и отбраната измерение на 

вътрешните политики на ЕС, като 

енергетика, здравеопазване, митнически 

съюз или космическо пространство. 

Това ще бъде съчетано с политическа 
воля за действие, както и вземане на 

адекватни решения в динамичен 

контекст. ЕС и НАТО също така ще 
засилят взаимното сътрудничество и 

координация в голям брой области. 

• В най-амбициозния сценарий -

 „обща отбрана и сигурност“ - се 
предвижда постепенното определяне на 

обща политика на ЕС в областта на 

отбраната, което да доведе до обща 
отбрана на основание член 42 от 
Договора за ЕС. Съществуващите 

разпоредби дават възможност на група 

държави членки да преминат на по-

високо равнище на европейска отбрана. 
При този сценарий защитата на Европа 

ще се превърне във взаимно 

подсилваща отговорност на ЕС и 

НАТО. ЕС ще може да участва във 

важни операции в областта на 

сигурността и отбраната, подкрепен от 
по-високо ниво на интеграция на силите 

за отбрана на държавите членки. ЕС ще 
оказва подкрепа за съвместни 

отбранителни програми с Европейския 

фонд за отбрана, както и ще създаде 
специална европейска агенция за 

научни изследвания в областта на 

отбраната. Това би спомогнало и за 

създаването на истински европейски 

пазар в областта на отбраната, способен 

да защитава ключовите си 

стратегически дейности от външни 

намеси. 

Посочените по-горе сценарии не се 
изключват взаимно, а илюстрират три 

различни степени на амбициозност по 

отношение на солидарността. 
Укрепването на европейската сигурност 

е необходимост. Държавите членки ще 

играят водеща роля в определянето на 

степента на амбициозност, с подкрепата 
на институциите на ЕС. Отправяйки 
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поглед към бъдещето, сега е моментът 
те да определят пътя, по който желаят 
да поемат, както и скоростта, с която 

искат да се движат, така че да защитят 
гражданите на Европа. 

Източник: Европейска комисия - 

Съобщение за медиите /7 юни 2017 г./ 

 

 
 

Антони Стоянов е тазгодишният лауреат на Наградата 

за европейски гражданин на ЕП 
 

 
 

Антони Стоянов, директор на 
Софийската математическа гимназия 

„Паисий Хилендарски“, е сред 50-те 
лауреати за Гражданската награда на 
Европейския парламент за 2017 г.  

Селекцията на 50-те лауреати беше 
извършена от европейско жури, 

ръководено от заместник-председателя 

на ЕП Силви Гийом и още четирима 
заместник-председатели на 

Европейския парламент. Те направиха 
своя избор, след като българското 

национално жури в състав Андрей 

Ковачев (ЕНП), Георги Пирински 

(С&Д), Илхан Кючюк (АЛДЕ) и Ангел 

Джамбазки (ЕКР) посочи българската 
номинация. 

Ето какви са аргументите на Момчил 

Неков (С&Д) да посочи тази 

номинация: “Антони Стоянов е силно 

мотивиран и амбициозен ръководител в 

сферата на образованието. С работата си 

той допринася за развитието на 

младежите като способни и образовани 

европейски граждани. Участието им в 

европейски състезания и общуването с 

техни връстници от други държави ги 

изгражда като толерантни граждани и 

им дава ценен опит в междукултурното 

общуване. Голяма част от учениците 

продължават образованието си в 

Европа. След това се реализират като 

успешни специалисти. А образованието, 

толерантността, междукултурният 

диалог и грижата за младежите са 

европейски ценности от първостепенно 

значение. В този смисъл Антони 

Стоянов има голям принос във 

възпитаването на децата в духа на 

европейските ценности и култура. Като 

резултат от всичките му усилия за 

създаване на благоприятна учебна среда 

учениците показват много високи 

резултати. Печелят десетки състезания. 

Училището е на първо място сред най-

добрите и желани учебни заведения. 

Най-много зрелостници от училището 

са сред удостоените с „Национална 

диплома“ от МОН. Учениците печелят 

златни медали в международни 

олимпиади и състезания по математика, 
физика, химия, астрономия, футбол.“ 
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Лауреатите ще получат почетни 

медали на официална церемония през 
есента в София, организирана от 
Информационното бюро на ЕП. Те ще 
участват също така и в 

общоевропейската церемония, 

посветена на Гражданската награда на 

Европейския парламент, която ще се 

проведе в Брюксел на 11 октомври 2017 

г. 

 
 

От 15 юни паднаха таксите за роуминг в ЕС 

 

 
 

От 15 юни 2017 г. таксите за 
роуминг в ЕС престанаха да 
съществуват. Председателят на ЕП 

Антонио Таяни, министър-

председателят на Малта Джоузеф 

Мускат, от името на малтийското 

председателство на Съвета на ЕС, и 

председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, 

направиха следното изявление: 

„Европейският съюз съществува, за 
да сближава хората и да улеснява 

живота им. Премахването на таксите за 
роуминг е истински европейски успех. 

Отсега нататък гражданите, които 

пътуват в ЕС, ще могат да се обаждат, 
да пращат съобщения и да общуват през 
мобилните си устройства на цените, 

които заплащат у дома. Премахването 

на таксите за роуминг е едно от най-

големите и осезаеми постижения на ЕС. 

През последните 10 години нашите 
институции работиха усилено 

съвместно, за да поправят тази пазарна 

неефективност. При всяко преминаване 

на граница в ЕС по празници, за работа, 

следване или просто на кратко 

посещение европейските граждани 

внимаваха как използват своите 

мобилни телефони и се притесняваха от 
високи телефонни сметки заради 

таксите за роуминг. Таксите за роуминг 

са на път да се превърнат в история. От 
утре ще можете да останете във връзка, 
докато пътувате в ЕС, на цената, която 

плащате у дома. 
Отдавна чакахме този ден и мнозина 

се потрудиха той да настъпи. Чрез тясно 

сътрудничество Европейският съюз 
постигна конкретни положителни 

резултати за европейските граждани. 

Горди сме, че ЕС сложи край на 

високите цени за роуминг и сме 

благодарни на всички, които показаха 

решителност да се преборят с всички 

предизвикателства по пътя към целта. 
Едновременно с това ЕС успя да 

намери точния баланс между 

премахването на таксите за роуминг и 

необходимостта националните 

абонаментни пакети за мобилни услуги 

да запазят своята конкурентоспособност 
и привлекателност. Операторите 

разполагаха с 2 години да се подготвят 
за този ден и сме уверени, че те ще се 
възползват от възможностите, които 

предлагат новите правила в полза на 

своите клиенти. 

Премахването на таксите за роуминг 
е в основата на цифровия единен пазар 

на ЕС и е нова стъпка към изграждането 

на единно и устойчиво европейско 
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цифрово общество, достъпно за всички наши граждани.“ 

 

Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за 

периода след 2020 г. 
 

 
 

 

Съществуващата политика на 
сближаване смекчи въздействието на 
икономическата криза и бюджетните 

ограничения, но регионалните различия 

и социалното неравенство продължават 
да бъдат високи. Това подчертават 
евродепутатите в резолюция приета с 
350 гласа „за“ срещу 149 „против“, 171 

„въздържал се“. 

Те настояват за консолидирани 

действия в политиката на сближаване на 
ЕС след 2020 г., за да се намалят тези 

различия и да се предотврати 

развитието на нови такива във всички 

видове региони. 

Основни предложения за 
подобряване политиката на сближаване 
след 2020 г.: 

• достатъчен бюджет; 
• по-добро взаимодействие между 

фондовете; 

• ЕФСИ не следва да подкопава 

стратегическата съгласуваност, 
териториална концентрация и 

дългосрочна перспектива на 

програмирането на политика на 

сближаване; 
• опростяване на общата система 

за управление на всички равнища; 

• хармонизиране между 

политиката на сближаване и политиката 

в областта на конкуренция по 

отношение на правилата за държавни 

помощи; 

• грантовете следва да продължат 
да бъдат основата на финансирането на 

политиката на сближаване, а заемите, 
капиталите или гаранциите може да 

изпълняват допълваща роля, като 

използването им трябва да се извършва 

предпазливо. 

Източник: ЕП – Съобщение за 

пресата /13.06.2017/ 

 

 

ЕП опростява енергийните етикети за домакински 

уреди от A до G 
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На 13 юни евродепутатите дадоха 
зелена светлина за опростяване на 
енергийните етикети за домакински 

уреди от A до G. Промените ще 
позволят на потребителите по-лесно да 
избират продукти, които намаляват 
потреблението и техните сметки за 

енергия, а производителите ще бъдат 
насърчавани да внедряват повече 
иновации и инвестират в продукти с по-

висока енергийна ефективност. 

 Потребителите ще видят първите 
енергийни етикети с новата рейтингова 
скала без „+“ (А +/ А ++/ А +++ и др.) в 

магазините най-рано в края на 2019 г. 
Следвайки технологичния напредък в 

областта на енергийната ефективност, 

всяко последващо преобразуване на 

скалите за нови енергийни етикети ще  

влезе в сила, когато 30% от продуктите, 

които се продават на пазара на ЕС, 

попадат в най-високия енергиен клас А, 

или 50% от продуктите, които се 
продават на европейския пазар попадат 
в два от най-високите енергийни класа 
А и B. 

 Етикетите ще бъдат отпечатани 

върху опаковката на продуктите, но ще 
бъдат достъпни и в електронен формат.  
Потребителите ще могат също да търсят 
и свалят онлайн подробна информация 

за продуктите. В случаи на 

актуализации, които биха повлияли на 

енергийната ефективност на вече 
закупения продукт, доставчикът е 
длъжен да информира клиента, се казва 
още в документа. 

 Всяка визуална реклама или 

технически промоционален материал за 

конкретен модел продукт трябва да се 

отнася до класа за енергийна 

ефективност и рейтинговата скала на 

етикета му. Предвижда  се 

провеждането на информационни 

кампании за потребителите относно 

промените в енергийните етикети.  

 ЕК трябва да създаде продуктова 

база данни, за да помогне на 

националните органи за надзор да 

наблюдават спазването на изискванията, 

онлайн портал за широката 

общественост, както и да подкрепя 

сътрудничеството и обмена на 

информация. Комисията също следва да 
състави насоки за прилагането на най-

добрите практики за изпробване на 

продуктите и обмен на информация. 

 Докладчикът Дарио Тамбурано 

(ЕСПД, Италия): „Гражданите ще имат 
ясна, интелигентна, цифрова система, 
която ще могат да използват в 

ежедневието си. Благодарение на 

откритите и достъпни данни, в бъдеще 

новите инструменти ще позволят на 

гражданите да сравняват продукти въз 
основа на потреблението и така да 

купуват по-разумно. Умните уреди са 

новата граница в енергийната 

ефективност. Очаквам Комисията да 

изпълни своя ангажимент и да даде на 

потребителите възможност за 

компенсация отвъд двегодишната 

гаранция.“ 

Източник: ЕП – Съобщение за 

пресата /13.06.2017/ 
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Европейската комисия глоби „Гугъл“ с рекордните 

2,4 млрд. евро 
 

ЕК глоби Google с 2,42 млрд. евро за 
нарушаване на антитръстовите правила 
на ЕС. Google е злоупотребил с 
господстващото си положение като 

машина за търсене, като е дал незаконно 

предимство на друг свой продукт - 

услуга за сравнително пазаруване. Това 
е най-голямата глоба, наложена от 
Комисията на компания за нарушаване 

на правилата на пазара. 

Дружеството трябва да прекрати тази 

практика в срок от 90 дни. В противен 

случай ще му бъде наложена глоба в 

размер до 5% от среднодневния 

световен оборот на Alphabet, 

дружеството майка на Google. 

Анализаторите не смятат, че глобата 

на ЕК ще застраши позициите на 

Google, макар и някои от тях да 

изразяват загриженост за 

потенциалното въздействие на 

принудителните промени в услугата за 

пазаруване на Google. Тя е все по-голям 

източник на приходи за компанията. 
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ЕДИЦ – Варна участва в Регионална среща на 

европейските информационни мрежи - България и 

Румъния: 10 години в ЕС 
 

 

В периода 20-22 юни 2017 г. в 

Албена се проведе ежегодната 
регионална среща на европейските 
мрежи в България, тоси път и с 
участието на Румъния. Акцентът на 
тазгодишната среща бе 10-годишнината 

от членството на България и Румъния в 

Европейския съюз. Още на първия ден 

тема на разговор беше бъдещето на ЕС 

и мястото на двете страни е него от 
погледа на 60-годишнината от 
подписването на Римския договор. На 
втория ден от срещата бяха предвидени 

уъркшопи, свързани с авторските права, 

обмяна на добри практики между 

мрежите, познатите вече приоритети и 

как да ги превърнем в по-достъпна 

информация за гражданите, след което 

последва културна програма – 

посещение на Балчик и Варна – 

Европейска младежка столица 2017. В 

последния ден от събитието акцент бе 

поставен върху отчети на тема “10 

години България в ЕС: възможности и 

предизвикателства”, “10 години 

членство на България и Румъния в ЕС: 

национални възприятия на ЕС и 

неговата роля”.  

 

 
 

 

 

 

 

EDIC в действие! 



 14 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                    

                                          

 
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 


