
 

 1 

Europe Direct Varna 

Електронен информационен бюлетин на 

Информационен център Europe Direct Varna 

 

брой 7, Юли 2015 

 

 

 

            
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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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?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? 

• Ротационното председателство е в ръцете на Люксембург 

• Конкурс за участие в Младежки екип Европа 

• Край на високите роумингови такси и лошата интернет връзка в Съюза 

• Повече от един живот за продуктите? 

• 12,5 млн лева за България заради тежките зимни условия 

• 25 млн евро от ЕС за сътрудничество в опазване на околната среда и 

устойчив туризъм 

• Българският „Урок” е сред трите филма, състезаващи се се за 

наградата LUX 2015 

 

II. EDIC в действие! 

•     Европа Директно Варна в подкрепа на иновативен проект  

 



 

 3 

 

 

 

 

Ротационното председателство е в ръцете на 

Люксембург 
 

 

На 1-ви юли Люксембург официално 

пое ротационното председателство на 

Съвета на ЕС, което ще продължи до 

края на 2015 г. Люксембург е една от 

най-малките, но и най-опитни страни-

членки. Основните приоритети, които си 

постави малката страна в този период се 

характеризират с "Отворен подход". 

Това ще включва вслушване в гласа на 

гражданите; подкрепа за бизнеса; 

сътрудничество с партньорите и 

институциите така, че да се действа 

максимално в интерес на Европа. 

Предизвикателства пред новото 

председателство, сред които са кризата с 

гръцкия дълг, миграционният натиск и 

подготовката за конференцията за 

климата в Париж през декември. 

По време на председателството на 

Люксембург ще бъдат ускорени 

преговорите за постигане на 

споразумение за по-прозрачно, 

опростено и по-малко тромаво 

законодателство. Друга инициатива е 

подновяването на 

интеринституционалното споразумение 

за по-добра регулация на базата на 

предложението на Европейската 

комисия (ЕК). Инициативата цели да 

гарантира по-високо качество на 

законодателството и вземане предвид 

интересите и нуждите на гражданите. 

Председателството на Съвета на 

Европейския съюз (ЕС) функционира в 

„тройки” от държави, които гарантират 

последователност и приемственост в 

задачите, поставени от всяка столица. В 

триото на Люксембург участват Италия 

и Латвия, като Люксембург е последна 

хронологично. 

Българското председателство на 

Съвета на ЕС предстои от юли до 

декември 2018 г. Ние сме в една група с 

Великобритания и Естония.

 

 
 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Конкурс за участие в Младежки екип Европа 

 

 
 

Младежки Екип Европа България 

(Team Europe Junior Bulgaria) е проект на 

Европейската комисия, иницииран и 

осъществен от Представителството на 

Европейската комисия в България. Чрез 

национален конкурс, посветен на 2011 – 

Европейска година на доброволчеството, 

в началото на 2011 година за първи път в 

България се създаде екип от активни 

студенти – обучаващи се в бакалавърски, 

магистърски или докторски програми, 

които имат познания за ЕС и 

доброволческо желание да участват в 

разнообразните комуникационни 

дейности на Европейската комисия в 

България и на информационната мрежа 

Европа Директно (Europe Direct) в 

България. Общият брой на участниците 

в този екип надхвърля 100 души. 

Средната възраст на участниците 

обикновено е между 20-23 години. 

Студентите участват в рамките на 

една година от включването си в екипа и 

в други инициативи на Европейската 

комисия. Те са доброволци – лектори и 

презентатори по европейски теми пред 

разнообразна публика. Участват в 

обучения, обучителни семинари, 

информационни турнета, изложения, 

изложби, дебати и дискусии. 

Дейностите на екипа са в областта на 

комуникацията за Европейския съюз, 

координират се директно от 

Европейската комисия и се случват 

основно в България в рамките на една 

година от приключването на конкурса и 

на определянето на новите членове на 

екипа. 

Една от основните задачи на 

младежкия Екип Европа е по повод на 

Деня на Европа, 9 май, да участва в 

инициативата на Европейската комисия 

"Отново на училище" в България. 

Защо да участвате? 

• Имате желание да научите 

повече неща за Европейския съюз; 

• Имате желание да бъдете част от 

мрежа на млади и активни студенти; 

• Имате желание да придобиете 

практически опит като говорене пред 

• публика, активно участие в 

събития, реализиране на идеите ви и т.н.; 

• За да се ориентирате по-

правилно в бъдещите си планове за 

развитие, 

• чрез участие в различни 

дейности. 

Крайният срок за кандидатстване е 6 

септември 2015 г. Не се колебайте! ☺ 

 

Източник: 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corne

r/news/100715_teameuropejunior_bg.htm  
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Край на високите роумингови такси и лошата 

интернет връзка в Съюза 

 

 
 

Високите такси за роуминг и лошата 

интернет връзка, когато пътуваме в 

Европейския съюз, ще бъдат минало от 

юни 2017 г.  

ЕК, ЕП и Съветът на ЕС постигнаха 

споразумение по предложения от ЕК 

план за единен пазар в областта на 

далекосъобщенията, който предвижда: 

премахване на таксите за роуминг от 15 

юни 2017 г., което ще позволи на 

потребителите да плащат една и същата 

такса за телефонни разговори и достъп 

до интернет, както у дома, така и когато 

пътуват в ЕС, и строги правила за 

отворения интернет (неутралност на 

мрежата), които да защитят правото на 

всеки европеец на достъп до интернет 

съдържание.  

Тези мерки ще бъдат допълнени от 

амбициозна реформа на европейските 

правила в областта на 

далекосъобщенията през 2016 г.

 

Грижа за здравето чрез технологиите 
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    На 1 юли отделът за оценка на 

научно-технологични алтернативи в ЕП 

организира семинар с експерти, който 

разгледа как интернет, мобилните 

приложения и здравната грамотност 

променят здравните системи в Европа. 

Оказва се, че технологиите вече ще могат 

да предоставят нови възможности за 

грижа за здравето – дистанционно 

следене при тежки заболявания като 

проблеми с бъбреците, но също така 

могат да насърчават хората да се откажат 

от пушенето, да пият повече вода или да 

правят повече физически упражнения.  

На семинара представителят на 

Световната здравна организация за ЕС 

Роберто Бертолини подчерта, че е нужно 

опростяване на системите на 

здравеопазване с цел подобряване на 

здравната грамотност: „Дори хора със 

значителни познания могат да срещнат 

трудности при досега си със системата за 

здравеопазване.“ 

Участниците в семинара разискваха 

използването на електронни устройства и 

комуникации за предоставяне на здравни 

грижи – практика, която получава 

подкрепата на ЕП. Пациентите например 

биха могли да имат достъп до 

медицинските си данни през интернет, 

което би им дало по-добра 

информираност и би улеснило 

комуникацията с лекари. 

Мобилните приложения са част от 

тези нови здравни практики. Те помагат 

за самооценка и за дистанционно 

следене. Хора с проблеми с бъбреците 

например биха могли да се сдобият в 

бъдеще с преносими системи за диализа, 

чиято работа ще се следи от пациентите 

чрез техните телефони и от медицински 

лица. Мобилните приложения отбелязват 

бърз ръст, като техният брой по данни на 

Европейската комисия е над 100 000 към 

момента. 

При закриването на семинара 

депутатката Карин Каденбах изтъкна 

важността на подобряването на 

познанията на гражданите в областта на 

здравето. „Доказано е, че ниската здравна 

грамотност има директно отражение 

върху лечението на хронични състояния, 

нивата на производителност, смъртността 

и цялостните разходи за здравеопазване“, 

посочи тя.

 

Повече от един живот за продуктите? 

 
На 7 юли ЕП разисква доклад, 

призоваващ ЕК да излезе с амбициозно 

предложение за насърчаване на прехода 

към кръгова икономика, в която 

продуктите имат повече от един живот. 

Концепцията за кръгова икономика се 

изгражда в противовес на традиционния 

цикъл, при който се използват суровини, 

създават се неща от тях, те се консумират 

и остатъците се изхвърлят. Целта е да 

бъде удължен жизненият цикъл на 

продуктите. 

В доклада се призовава за налагане на 

обвързващи цели за повишаване на 

ефективността на използване на 

ресурсите в ЕС с 30% към 2030 г. спрямо 

2014 г. Това би повишило брутния 

вътрешен продукт на ЕС с близо 1% и би 

създало още 2 млн. работни места, 

показват разчети на Комисията.
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12,5 млн лева за България заради тежките зимни 

условия 
 
Европейската комисия одобри 

молбата на  България  за 12,5 млн лева 

(6,3 млн евро) помощ заради тежките 

зимни условия по-рано тази година. За 

трети път през последните 18 месеца 

България получава помощ от фонд 

"Солидарност" на Европейския съюз за 

справяне с последиците от природните 

бедствия. Това решение е израз на 

солидарността на обединена  Европа . 

Солидарност с този, който е пострадал, 

преминава през тежък момент и има 

нужда от помощ, за да се изправи на 

крака и да продължи напред. Днес 

отново казваме на България, че в случай 

на нужда винаги може да разчита на 

помощ от другите членове на 

европейското семейство. 

Помощ ще има и за Гърция в размер 

на 9,9 млн. евро. Сумите ще покрият 

отчасти разходите за възстановителни 

дейности след бедствията в двете страни. 

По-конкретно, те ще се изразходват за 

възстановяване на жизненоважни услуги 

и инфраструктура, за покриване на 

разходите за спешни и спасителни 

операции и за почистване в засегнатите 

региони. 
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25 млн евро от ЕС за сътрудничество в опазване на околната 

среда и устойчив туризъм! 

 

 
 

България и Турция получават 25 млн. 

евро от ЕС за сътрудничество в опазване 

на околната среда и устойчив туризъм. 

"Близо 50-те милиона лева от 

Европейския съюз ще подобрят 

сътрудничеството с нашите съседи в 

сферата на устойчивия туризъм, 

опазването на околната среда и 

културата. Особено е важно да работим 

заедно, за да пазим природните си 

богатства и да успяваме да действаме 

бързо в случай на природни бедствия. За 

България това е нова възможност за 

инвестиции и създаване на работни 

места в пограничните райони на 

страната.", каза Кристалина Георгиева, 

заместник-председател на Европейската 

комисия с ресор бюджет и човешки 

ресурси. 

Защита на околната среда, запазване 

на природните и културните ценности и 

развитие на устойчив туризъм са 

основните приоритети на новата 

програма за трансгранично 

сътрудничество между България и 

Турция. Сред очакваните резултати са: 

• Превенция и ограничаване на 

последствията от природните 

бедствия и катастрофи, свързани с 

човешката дейност, в граничните 

райони чрез повишаване на 

капацитета и подготовката за ранно 

предупреждение и бърза реакция; 

почистване и презалесяване на 
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речните брегове; създаване на 

трансгранични планове за 

териториално управление; 

повишаване на информираността и 

подготовката на населението. 

• Подобряване на капацитета за 

опазване на околната среда, 

устойчиво използване и управление 

на общите природни ресурси чрез 

трансграничен обмен на знания и 

добри практики, пилотни инвестиции 

в зелена инфраструктура и обучения 

на целеви групи от населението. 

• Подкрепа за правилното 

управление на териториите в 

граничните райони, особено по 

отношение на морското 

пространство.

 

 

Българският "Урок" е сред трите филма, състезаващи 

се за Наградата ЛУКС 2015 
 

 

 
 

Тече седмата година на партньорство 

между Филмовата награда LUX на 

Европейския парламент и 

„Венецианските дни“. За пореден път 

Венеция ще бъде началната точка на 

трите финалисти към официалното 

състезание и връчването на наградата в 

края на годината. По време на 

филмовите дни ЛУКС, от октомври до 

декември, "Медитеранеа" (на Джонас 

Карпиняно -Италия, САЩ, Германия, 

Франция и Катар), "Мустанг" (на Денис 

Гамзе Ергювен - Франция, Германия, 

Турция и Катар) и "Урок" (на Кристина 

Грозева и Петър Вълчанов - България, 

Гърция), ще пропътуват цяла Европа. За 

целта филмите ще бъдат субтитрирани 

на 24-те официални езика на 

Европейския съюз и ще бъдат излъчени 

в над 50 държави и 20 фестивала, 

давайки възможност на още по-голяма 

аудитория да ги открие. 

Киното в Европа към момента 

подлежи на дебати по повод 

инициативата за Единния цифров пазар 

и предстоящата реформа на правата за 

интелектуална собственост. 

Събирателната сила на филмовата 

награда LUX за европейското кино 

доказва за пореден път, че Европа може 

да предложи много на зрителите си, 

както и че киното е ефективно средство 

за преодоляване на националните 

различия. 

По време на филмовите дни ЛУКС 

всички 751 членове на Европейския 

парламент ще бъдат поканени да 

гласуват за един от трите филма в 
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състезанието. На 25-и ноември, на 

тържествено заседание на Европейския 

парламент в Страсбург в присъствието 

на четиримата режисьори, ще бъде 

обявен носителят на филмовата награда 

ЛУКС за 2015 г. 

 

Младежка академия за еко иновации във Варна 
 

Във връзка с инициативата Варна – Европейска младежка столица 2017, се 

организира Младежка академия за еко иновации. Проектът е насочен към младежи до 

29 г., които са еко ориентирани, но не искат да се откъсват от градската реалност. 

Основната цел е да се подкрепи идеята за социалните иновации в младежката област 

чрез по-екологично насочени дейности. Академията ще даде възможност на младите да 

придобият разнообразни практически умения, които да им помогнат в професионално 

отношение в бъдеще. Състои се от четири „дисциплини”, които участниците ще трябва 

да завършат, за да се „дипломират”, а именно: рециклиране, здравословно и 

природосъобразно хранене, строителство с естествени материали и здравословна среда 

за живот в града. 

Имате няколко дни да заявите участието си (не по късно от 31 юли 2015 г., петък) в 

Младежката академия по еко иновации във Варна на имейл pecsd@net-bg.net, като 

изпратите трите си имена, възраст, телефон и имейл за контакт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа Директно Варна в подкрепа на иновативен 

проект 
 

България продължава трайно да присъства на дъното на рейтингите за иновации в 

ЕС. Затова всеки опит за иновативно мислене и действие заслужава нашата подкрепа. 

EDIC в действие! 



 

 11 

През 2014 г. варненската фирма "Елком МД" ООД печели грант от Националния 

иновационен фонд (НИФ) за прокета си "Система за интелигентно измерване, 

регистриране и управление в комплектна трансформаторна подстанция". Целта на 

проекта е разработването на нов усъвършенстван вид на система за мониторинг и 

контрол на режимите на електропотребление на многотрансформаторна подстанция от 

централизиран вид. На 29 юли се проведе среща по проекта, в която участие взеха и 

представители на Европа Директно – Варна. След като се запознаха с иновативните 

идеи на фирмата, представители на Центъра предоставиха на свой ред информация за 

политиките на ЕС в областта на иновациите. С тях можете да се запознаете и вие на 

http://bit.ly/1OESMsy . 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

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 
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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 


