
 1 

Europe Direct Varna 

Електронен информационен бюлетин на 

Информационен център Europe Direct Varna 

 

брой 7, Юли 2014 

 

 

 

            
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

бул. Примoрски 135, Варна 9002 • тел. 0878 624106 • eudirectvarna@vcci.bg • www.vcci.bg/eudirect 

Скъпи приятели, 

Вече 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? 

• Мартин Шулц беше преизбран за председател на Европейския 

Парламент 

• Първите 1 млрд. евро за проекти на публично-частни партньорства с 

ЕС ще подкрепят иновациите 

• ЕС предложи по-високи цели за рециклиране на отпадъци 

• ЕП гласува относно включването на Литва в Еврозоната 

• При пътуване не забравяйте своята Европейска здравноосигурителна 

карта 

• ЕС призова за защита на малките доставчици на храни от гигантите в 

индустрията 

II. EDIC в действие! 

• Международен балетен конкурс в подкрепа на кандидатурата на 

Варна за Европейска столица на културата през 2019 г. 
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Мартин Шулц беше преизбран за председател на Европейския 

Парламент 
 

 
 

Европейските депутати преизбраха 

Мартин Шулц за председател на 
Европейския Парламент за следващите 
две години и половина. 58-годишният 

германски евродепутат ще заема този 

пост до януари 2017 година. За него 

гласуваха 409 членове на Европейския 

Парламент при общо 612 валидни гласа 
в първия тур от изборите за 

председателското място. 

Шулц е първият председател в 

историята на Европейския Парламент, 

който е преизбран за втори мандат. В 

обръщението си към членове на 

парламента непосредствено след 

гласуването, Шулц благодари за 
оказаното му доверие и заявява: "За мен 

е изключителна чест да бъда първият 
председател на европейския парламент 
преизбран за втори мандат. Приемам 

задълженията си изключително 

сериозно, защото ние сме сърцето на 

европейската демокрация и сме 

отговорни да приемаме нормативните 

актове и да следим за тяхното 

изпълнение". Шулц подчертава още, че 

членовете на Европейския Парламент 
трябва "да се стремят да покажат на 
хората, които търгуват с ЕС, че следва да 
се придържат към принципите на 

правовата държава, а не правото на по-

силния. Ако ЕС защити хората, ние ще 

си върнем отново доверието им, 

независимо от техния произход и пол. 

Спазването на принципите на уважение 

и на човешко достойнство, следва да 

бъдат в основата на всичко, което 

правим. Нека да работим и да има 

конструктивен дебат!". 

След избирането на председател на 

Европейския Парламент, депутатите 

избраха и 14 заместник-председатели. 

Всички те бяха избрани в рамките на три 

последователни гласувания. Шестима 

бяха избрани още на първи тур, трима на 

втори тур. Останалите петима бяха 

избрани с обикновено мнозинство по 

време на третия тур. Кои са те, можете 

да видите на следващия линк: 

http://bit.ly/1z6WiGv  

Заместник-председателите могат да 

заместват председателя, като изпълняват 

неговите функции, когато това е 

необходимо, включително могат да 

председателстват пленарни заседания. 

Те са също така членове на Бюрото — 

органът, който отговаря за всички 

административни и организационни 

въпроси, както и за въпросите, свързани 

с персонала. 

Какво се случи в Европа през изминалия месец? 
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Първите 1 млрд. евро за проекти на публично-частни партньорства с 

ЕС ще подкрепят иновациите 
 

Няколко партньорства в областта на 

научните изследвания между ЕС, 

частния сектор и държавите членки 

представиха първите си покани за 

привличане на проекти и партньори по 

програмата на ЕС за 

научноизследователска дейност и 

иновации "Хоризонт 2020", чийто 

бюджет е 80 млрд. евро. 

Мобилизираните в рамките на първия 

кръг на финансиране 1,13 млрд. евро 

обществени средства, които ще бъдат 
допълнени с подобна сума от частните 

партньори, ще бъдат насочени към 

проекти за подобряване качеството на 
живота и постигане на по-

конкурентоспособна европейска 

промишленост на световния пазар. 

Темите включват нови методи за 

лечение на диабет и очни заболявания, 

както и въвеждане на десетки 

задвижвани с водород пътни превозни 

средства и станции за зареждане. 
От името на седемте партньорства 

най-висшите кадри на участващите 
частни партньори споделиха: 

"Съвместните предприятия доказаха, 

че моделът на публично-частното 

партньорство работи. Те вече 

постигнаха резултати, които 

допринасят за подобряване качеството 

на живот и за 

конкурентоспособността на Европа. 

Горди сме да участваме в тези нови 

партньорства по "Хоризонт 2020" и се 

радваме, че стартират само една 

година след предлагането им от 

Комисията. Време е да се заловим за 

работа и да постигнем още резултати, 

които да допринесат за растежа, 

заетостта и по-доброто качество на 

живот." 

На встъпителното мероприятие в 

Брюксел частните партньори бяха 
представени от: Roch Doliveux, главен 

изпълнителен директор на UCB, Henri 

Winand, главен изпълнителен директор 

на Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, 

председател и главен изпълнителен 

директор на Safran Group, Peder Holk 

Nielsen, главен изпълнителен директор 

на Novozymes, Jean-Marc Chery, главен 

оперативен директор на 

STMicroelectronics, Jochen Eickholt, 

главен изпълнителен директор на отдел 

"Железопътни системи" на Siemens AG, 

сектор "Инфраструктура и градове", 

както и Massimo Garbini, главен 

изпълнителен директор на ENAV. 

Седемте публично-частни 

партньорства общо представляват 
капиталовложение от 19,5 млрд. евро в 

научните изследвания и иновациите за 

следващите седем години, като вноската 

на ЕС от 7,3 млрд. евро ще привлече 

12,2 млрд. евро инвестиции от частния 

сектор и държавите-членки. Заедно с 

други четири публично-частни 

партньорства с държавите-членки те 

образуват т.нар. Инвестиционен пакет в 

областта на иновациите, който 

представлява инвестиция от над 22 млрд. 

евро за бъдещето на Европа. 

Тези партньорства са в редица 

ключови области: 

• Иновативни лекарства 2: за 

разработване на следващо поколение 

ваксини, лекарства и методи за лечение, 
напр. нови антибиотици; 

• Горивни клетки и водород 2: за 

ускорено въвеждане на пазара на 

незамърсяващи и ефикасни технологии в 

енергетиката и транспорта;  

• Чисто небе 2: за разработване на 

по-малко замърсяващи и по-безшумни 

самолети, при които емисиите на CO2 са 

значително намалени; 

• Биотехнологични 
производства: за използване на 

възобновяемите природни ресурси и 

иновативни технологии за осигуряването 

на продукти за ежедневието с по-малко 

въздействие върху околната среда; 
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• Електронни компоненти и 

системи за водещи позиции на 
Европа: увеличаване на 

производствения капацитет на ЕС в 

областта на електрониката; 

• Shift2Rail: усъвършенстване на 
влаковете и железопътната 

инфраструктура за драстично 

намаляване на разходите и повишаване 

на капацитета, надеждността и 

точността; 

• SESAR 2020: разработване на 

ново поколение на Европейската система 

за управление на въздушното движение, 

с което ще се повиши ефективността на 

въздушния транспорт. 
Публикуваните от тези партньорства 

покани за конкурентни проекти са 

отворени за участие от страна на 

предприятията, МСП, университетите, 
научноизследователските организации и 

други. Партньорска проверка ще 

определи най-добрите проекти, които ще 

бъдат финансирани. 

 

 
 

 

 

ЕС предложи по-високи цели за рециклиране на отпадъци 
 

Съгласно новите цели европейските 
страни ще: 

• забранят заравянето в депа на 

отпадъци, които могат да бъдат 
рециклирани, от 2025 г. нататък; 

• рециклират 70% от битовите 

отпадъци и 80% от опаковките до 

2030 г.; 
• намалят морските и хранителните 

отпадъци. 

 

Очакваните ползи включват: 

• икономика с по-слабо 

въздействие върху околната среда и с 

по-ниски емисии на въглероден 

диоксид; 

• по-слабо търсене на скъпи, 

оскъдни ресурси; 

• 580 000 нови работни места в 

областта на управлението на 
отпадъците. 

 

     ЕС работи за постигане на 

"кръгова икономика" в Европа, при 
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която повторната употреба, ремонтът и 

рециклирането на материали са 
обичайна практика — а не добиването на 
суровини, които се използват веднъж и 

след това се изхвърлят. През 2010 г. в 

Европа около 400 — 500 млн. тона 
отпадъци, които са могли да бъдат 
използвани отново или рециклирани, са 
били заровени в депа или изгорени. 

Максималното оползотворяване на 

нашите ресурси може да доведе до 

повишаване на конкурентоспособността 
на ЕС в световен мащаб и до намаляване 

на зависимостта ни от все по-оскъдни и 

по-скъпи суровини. Като част от 
плановете може да бъде определена нова 
цел за подобряване на 

производителността на ресурсите — 

отношението между брутния вътрешен 

продукт и потреблението на суровини на 

дадена икономика. 

 

Според ЕС сред движещите сили на 

прехода към кръгова икономика могат да 
са: 

• проектирането на продукти, 

които по-лесно могат да бъдат 

поправяни, подобрявани и 

рециклирани; 

• създаването на продукти с по-

добри характеристики и по-дълъг 
живот и на по-ефективни 

производствени процеси; 

• намаляването на използването на 

материали, които са опасни или трудни 

за рециклиране; 

• предоставянето на стимули за 

намаляване на отпадъците; 

• превръщането на отпадъците в 

ресурси чрез нови технологии. 

 

     Това ще помогне за наличието на 

по-чиста и по-здравословна среда за 

европейските граждани, както и на по-

трайни продукти. Същевременно се 

очаква разходите на предприятията да 

намалеят с 8% от годишния оборот. Тези 

предложения са съпроводени от 

поредица от инициативи на ЕС за 

реализиране на възможностите за растеж 

и заетост, свързани с постигането на по-

екологична икономика, и за повишаване 

на екологосъобразността на новите 

сгради. 

 

 
 

 

ЕП гласува относно включването на Литва в Еврозоната 
 

На 16 юли 2014 г. Европейският 

Парламент гласува становището си за 
въвеждането на еврото като официална 

валута в Литва от следващата година. 

Това става, след като на 4 юни 2014 г. 
Европейската Комисия обяви, че 
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страната е готова за присъединяване към 

еврозоната. Крайното решение на Съвета 
се очаква в края на юли тази година. 

Европейската централна банка и 

Комисията подготвят доклади за 

изпълнение на критериите за членство в 

еврозоната, като те се публикуват 
успоредно на всеки 2 години или по 

искане на страна-членка. Те засягат само 

онези страни, които имат задължение по 

европейските договори да приемат 
еврото, когато изпълнят определени 

критерии. Великобритания и Дания са 

договорили клаузи, които им позволяват 
да останат извън еврозоната, ако желаят. 
Към момента 18 страни са част от 
еврозоната.  

 За да може да приеме еврото, всяка 

страна трябва да отговаря на критериите, 

заложени в Договора от Маастрихт от 
1992 г.: 

• Годишният темп на инфлация не 

трябва да надвишава с повече от 1,5 

процентни пункта средния темп на 

инфлация в най-добре представящите се 
три страни от ЕС 

• Бюджетният дефицит не трябва 

да е по-висок от 3% от БВП, или, в 

случай че надвишава този праг, трябва 
да намалява значително и да доближава 

лимита или да е по-висок временно и по 

изключение и да е близо до горния праг 

• Правителственият дълг не трябва 

да надвишава 60% от БВП или, ако е по-

висок, трябва да намалява в достатъчна 

степен и да доближава референтната 

стойност с приемлив темп 

• Дългосрочните лихвени нива 

трябва да са с не повече от 2 процентни 

пункта по-високи от средните нива в 

най-добре представящите се три страни в 

ЕС по отношение на ценовата 

стабилност 
• Страната трябва да е включена в 

Европейския валутен механизъм 

(ограничаващ колебанията на 

националната валута спрямо еврото) в 

продължение на 2 години. 

     Освен това законодателството на 

страните трябва да съответства напълно 

на изискванията за приемането на 

еврото, формулирани в европейските 

договори, особено по отношение на 

независимостта и ролята на централните 

банки. Страна, която кандидатства да 

стане част от еврозоната, трябва да 

получи положителна оценка в докладите 

за готовността си. Правителствата на 

страните-членки в Съвета вземат 
крайното решение въз основа на 

предложение на Комисията и на 

становище на Европейския Парламент. 

 

 
©BELGAIMAGE/AFP/P.MALUKAS 
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При пътуване не забравяйте своята Европейска здравноосигурителна 

карта 

 

 
 

Лятото е в разгара си и всеки мисли 

къде да прекара своята ваканция. Едно 

напомняне от нас: пътувайки в Европа, 

носете своята европейска 
здравноосигурителна карта. Когато сте в 

друга страна от ЕС, ако имате такава 
карта (ЕЗОК), то тя ви дава достъп 

до здравни услуги и медицинско лечение 

в рамките на държавното здравеопазване 
при същите условия като за осигурените 

граждани на тази държава. Таксите в 

отделните държави се различават в 

зависимост от системата на 
здравеопазване, но с помощта на картата 
можете да си спестите разходи и дори да 

получите безплатна медицинска помощ в 

някои страни. Картата се издава 
от националните здравноосигурителни 

институции и може да се използва във 

всички 28 страни от Европейския съюз, 
както и в Исландия, Норвегия, 

Швейцария и Лихтенщайн. 

Когато пътувате, не забравяйте, че 
може да ви бъде необходима и 

пътническа застраховка. Също така 
картата не покрива частни здравни 

услуги, загуба или кражба на ценности 

или разходи за планинско спасяване, 

репатриране и др. 

Във връзка с ваканциите, можем да 
добавим, че ако търсите перфектната 
страна за плуване в лятната жега, това 

клипче ще ви подскаже кои са страните в 

ЕС с най-чисти води: 

http://www.europarltv.europa.eu/bg/player.

aspx?pid=1e9e10b9-6c1a-4f7c-a826-

a36c00de3df6 Последните проучвания, 

сравняващи плажовете в Европа 

показават, че Кипър и Словения имат 

най-чистите води. На вас оставяме да 

проверите останалите места.  
Желаем ви весело лято! 
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ЕС призова за защита на 

малките доставчици на храни от 

гигантите в индустрията 
 

 

 
 

 
Големите компании се намират в по-

изгодно положение, когато преговарят с 
други предприятия, и те съвсем 

легитимно използват това за своя облага. 

Тъй като обаче влиянието в 

хранителната индустрия става все по-

концентрирано, някои по-малки 

компании стават обект на нелоялни 

търговски практики. Така например по-

силният търговски партньор може да: 

• отказва да впише в договор 

основни договорни условия, 

• променя стойността на разходите 

по сделката, които вече са били 

договорени, 

• налага на по-слабите партньори 

договорни условия с диспропорционално 

ниво на риск за тях, 

• прекратява търговските 
взаимоотношения без предизвестие и без 
обективна причина. 

Ако по-слабата страна в рамките на 

търговски отношения е икономически 

зависима от по-силния партньор, тя 

може да не се чувства способна да се 

защити срещу подобни практики от 

страх да не навреди на търговските 

отношения. Типичен пример за това 

може да бъде следното: голям 

международен производител на 

безалкохолни напитки доставя своите 

продукти на търговец на дребно. 

Производителят пуска на пазара нов 

продукт и иска от търговеца да го 

складира. Когато търговецът отказва 

поради ограничено складово 

пространство, производителят заплашва, 
че няма да достави някои от своите 

"незаменими" продукти. Когато 

търговецът на дребно споменава, че 

новият продукт не фигурира в годишния 

договор, производителят заплашва да 

прекрати техните търговски отношения. 

Някои страни от ЕС вече са въвели 

мерки за предотвратяване на подобни 

практики, а на други все още предстои 

да предприемат действия. От септември 

2013 г. насам ЕС насърчава 

предприятията да подпишат доброволен 

кодекс за поведение, инициативата за 

веригата на доставки, с който поемат 

ангажимент за лоялност и устойчивост в 

своите търговски отношения. 

Сега Съюзът възнамерява да стигне 

още по-далеч като определи 

общоевропейски принципи за добри 

практики и минимални стандарти на 

правоприлагане. Целта е повече случаи 

да могат да се разрешат посредством 

доброволни инициативи, вместо чрез 
скъпи и продължителни съдебни 

производства. Независими 

правоприлагащи органи биха могли да 

защитават поверителността на малки 

компании, които се страхуват от 
евентуалните неблагоприятни последици 

за тях от открит спор с търговски 

партньор. В процеса на предлагане на 

хранителни продукти на потребителите 

участват различни действащи лица – 

производители, преработватели и 

търговци на дребно. В тази верига на 

доставки в ЕС работят над 47 млн. души, 
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като делът на малките предприятия в този сектор е сред най-високите
 

 

 

 

Международен балетен конкурс в подкрепа на кандидатурата на 

Варна за Европейска столица на културата през 2019 г.
 

От 15 до 30 юли 2014 г. Летният 
театър на Варна беше домакин на ХХVІ 
юбилеен Международен балетен 

конкурс Варна. Това бе изключително 

събитие за нашия град, България, 

европейската, и дори за световната 
балетна общност, защото конкурсът бе 

посветен на 50 години история, 50 

години триумф на младостта, красотата 
и грацията, както и на паметта на своя 

основател проф. Емил Димитров.  

Започнал своя път на сцената на 
Летния театър, конкурсът вече половин 

век определя мястото на Варна като 

световна лятна столица на балета. 

Основна цел на конкурса е откриването 

и лансирането на младите балетни 

дарования от цял свят в класическия и 

съвременен танц. 

Екипът на Европа Директно - Варна  
подкрепи събитието, което освен всичко 

се провежда в полза на кандидатурата на 

Варна за Европейска столица на 
културата през 2019 г. 

Всички почитатели на балета 

вероятно знаят, че Европа е неговата 

родина. Именно Италия, наред с 

Франция и Англия, дават началото на 

това изящно изкуство, превръщайки се в 

едни от най-развитите балетни центрове 

в днешно време. Малко от вас знаят, че 

Крал Луи XIV е бил страстен балетист и 

че Кралица Елизабет I е участвала в 

някои балетни спектакли по нейно 

време. В наши дни сред утвърдилите се 

имена на балетната сцена са Сабрина 

Брацо и Алесандра Фери (Италия), 

Дарси Бусел (Англия), Силви Гилем 

(Франция). В България също балетните 

таланти са много - Марта Петкова, 
Никола Хаджитанев, Александър 

Александров, Емил Йорданов и много 

други. За това сме щастливи, че именно 

нашият град е домакин на 

Международния балетен конкурс, чрез 
който се превръщаме в частица от 
европейската култура. 

 

 
 

 

 

 

EDIC в действие! 
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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 
 

 

 


