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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? 

 Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за научните 

изследвания и иновации в ЕС  

 Стартира словашкото председателство на Съвета на ЕС 

 Ново споразумение между България и Гърция за газови 

интерконекторни връзки  

 ЕП налага вето на твърденията за тонизиращо въздействие на 

енергийни напитки 

 Предложения за завършване на реформата на общата европейска 

система за убежище 

 Нова актуализация на Директивата на ЕС за огнестрелното 

оръжие 

 Европейската борба с тероризма 

 Борба с безработицата - последни данни 

 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна домакинства мероприятие на 

Европейска музикална академия Варна 

 Очакваме ви на ежегодния Международен Панаир на занаятите и 

изкуствата 

 

 

 

 



 3 

 

 

 
 

Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за 

научните изследвания и иновации в ЕС 

 

 
 
Научните изследвания и иновациите 

допринасят Европа да стане по-добро 

място за живот и работа. Те водят до 

подобряване на нейната 

конкурентоспособност, засилване на 

растежа и създаване на работни места. 

Същевременно научните изследвания и 

иновациите помагат за подобряване на 

живота на хората чрез по-добро здравно 

обслужване, транспорт, цифрови услуги 

и множество нови продукти и услуги. 

Европейският съюз (ЕС) играе важна 

роля в сферата на науката и 

технологиите в международен мащаб и 

е безспорен лидер в много области – 

като например възобновяемата енергия 

и опазването на околната среда. 

Бъдещето на Европа е свързано с 

нейната способност за иновации: да 

превръща блестящи идеи в продукти и 

услуги, които ще доведат до растеж на 

нашата икономика и създаване на 

работни места. Инициативата “Съюз за 

иновации” – стратегията на ЕС за 

насърчаване на този процес – ще 

създаде благоприятна среда за нови 

идеи в Европа. Съюзът за иновации е 

част от стратегията “Европа 2020” – 

стратегията на ЕС за растеж, в която се 

предвижда до 2020 г. публичният и 

частният сектор да инвестират в научни 

изследвания и иновации 3 % от брутния 

вътрешен продукт. 

ЕС е главната “работилница за 

знание” в света. На него се пада почти 

една трета от световното производтство 

в областта на науката и технологиите. 

Въпреки икономическата криза от 

последните няколко години ЕС и 

неговите страни членки успяват да 

поддържат тази конкурентна позиция по 

отношение на знанието. 

Новата рамкова програма на ЕС за 

научни излседвания “Хоризонт 2020” 

ще затвърди лидерската позиция на 

Европа в областта на иновациитем, като 

подкрепя високите постижения в 

научните изследвания и разработването 

на новаторски технологии. Почти 80 

млрд. Евро ще бъдат инвестирани в 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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периода 2014-2020 г. в проекти за 

научни изследвания и иновации. Това 

ще помогне бна ЕС да произвежда нови 

продукти и услуги, които са 

конкурентоспособни на международния 

пазар. 

 

 
 

Но това не е всичко. До 2050 г. 

населението на света може да достигне 

9 млрд. Души, две пети от които ще са 

на възраст над 50 години. Три четвърти 

от хората по света ще живеят в градове, 

а над 60 % - в малки домакинства сами 

или най-много с още един човек. Тези 

дълбоки демографски промени ще 

настъпят само за няколко десетилетия. 

Затова значителна част от “Хоризонт 

2020” е посветена също така на 

намиране на отговори на въпроси, като 

стабилни енергийни доставки, глобално 

затопляне, обществено здраве, 

сигурност или водни и хранителни 

ресурси. Инвестициите в научни 

изследвания и технологии са 

единственият начин да се подпомогне 

ефективното използване и 

диверсифицирането на ресурсите, да се 

защити околната среда, да се води борба 

с бедността и социалното изключване – 

накратко, да се създаде едно по-добро 

общество за гражданите. 

От 1984 г. Европейският съюз 

управлява политиката и финансирането 

си за научни изследвания и иновации. 

Тя ще доведе до повече пробиви, 

открития и новости в световен мащаб, 

като помогне на добрите идеида излязат 

от лабораторията на пазара. За седем 

години (от 2014 г. до 2020 г.) 

програмата разполага с финансиране от 

почти 80 млрд. евро – по-голямата част 

от сумата е разпределена по три 

направления: високи постижения в 

научната област, водещи позиции в 

промишлеността и обществени 

предизвикателстви. Освен това тези 

средства ще привлекат национални 

частни и публични инвестиции. 

“Хоризонт 2020” бе одобрена от 

правителствата на страните членки и 

Европейския парламент. Те се 

споразумяха, че инвестициите в научни 

изследвания и иновации са важни за 

бъдещето на Европа и затова ги 

поставиха в центъра на стратегията 

“Европа 2020”. Целта е да се гарантира, 

че в Европа се създават наука и 

технологии на световно равнище, което 

е двигател за икономическия растеж. 

В предишните програми 

финансирането от ЕС за научни 

изследвания обединяваше учени и 

промишленост – в рамките на Европа и 

от целия свят, за да бъдат намерени 

решения на широк кръг 

предизвикателства. Техните иновации 

доведоха до подобряване на живота на 

хората, помогнаха за опазване на 

околната среда и повишаване на 

устойчивостта и 

конкурентоспособността на 

европейската промишленост. “Хоризонт 

2020” е отворена за участие на учени от 

целия свят. 

“Хоризонт 2020” подкрепя проекти, 

включващи гражданите в определянето 

на характера на научните изследвания, 

засягащи тяхното ежедневие. По-

широкото разбирателство между 

общностите на специалистите и 

неспециалистите за целите и средствата 

за тяхното постигане ще поддържа 

високо равнище на научни постижения 

и ще направи обществото съпричастно 

към резултатите. 

А ето и няколко успешни новаторски 

истории: 

� Наночастици за терапия и 

диагностика на болестта на Алцхаймер. 

В рамките на финансирания от ЕС 

проект NAD се разработват новаторски 

терапии, използващи наночастици за 

лечение на болестта на Алцхаймер. 

Екипът е разработил наночастици, 

които могат да преминават през кръвно-

мозъчната бариера, така че при 
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сканиране на мозъка с ядрено-магнитен 

резонанс или позитрон-емисионна 

томография болестта може да бъде 

открита. Проектът потвърди също така 

терапевтичния потенциал на 

“наночастиците носители”, специално 

създадени за насочване на терапевтични 

вещества в мозъчната бариера и 

предотвратяване на агрегацията на 

болестотворни бета-амилоидни 

пептиди. 

� Новаторска триизмерна 

технология на разпечатване в помощ на 

хора с дъвкателни затруднения. 

Изправени пред перспективата да ядат 

само обикновена каша, хората с 

намалена способност да дъвчат или 

преглъщат често губят апетита си и не 

се хранят достатъчно. Това може да 

застраши физическото им здраве и 

психическото им благосъстояние. За да 

се реши този проблем, финансираният 

от ЕС проект Performance се стреми да 

предостави разнообрази и на достъпни 

цени ястия на хората с подобни 

проблеми, като използва новаторска 

триизмерна технология за разпечатване 

на реконструирана мека храна. 

� Нови материали за нови батерии. 

Технологията за литиево-йонни батерии 

проправи пътя за въвеждането на ново 

поколение електрифицирани превозни 

средства, без да броим осигуряването на 

енергия за множество енергоемки 

преносими устройства. Изследователите 

търсят нови начини за подобряване на 

ефективността на технологията и 

няколко проекта на ЕС, като например 

Somabat, са посветени на създаването на 

прототипи на нови видове, показващи 

голям потенциал. Експертите обаче са 

единни в заключението, че за да се 

надхвърли 250 Wh/kg — 

прогнозираната граница на 

технологията за литиево-йонни батерии 

— са необходими нови материали за 

следващото поколение батерии, което 

ще замести литиево-йонните батерии. В 

момента тече оценка на технологията за 

литиево-въздушни батерии, разработена 

по проекта Labohr, а проектът ORION е 

насочен 5-10 години напред към нови 

хибридни органични/неорганични 

алтернативи за преобразуване и 

съхранение на енергия, които биха 

могли да помогнат на ЕС да заеме 

водеща позиция на пазара в тази област. 

� Нови технологии за намаляване 

на емисиите и на шума от 

въздухоплавателни средства. Първата 

фаза на партньорството „Чисто небе“ 

доведе до редица преломни технологии, 

преминали изпитване в аеродинамичен 

тунел, което е решаващо за по-

нататъшното развитие. Една от тях е 

крилото с естествен ламинарен поток. 

Това ново крило има потенциал за 

значително намаляване на челното 

съпротивление и спестяване на близо 4 

% гориво. Други две новаторски 

технологии, разработени в рамките на 

„Чисто небе“ - открит ротор 

(новаторски двигател на 

въздухоплавателно средство) и 

противообледяващи системи и системи 

за отстраняване на лед по крилата, също 

преминаха успешно изпитване в 

аеродинамичен тунел и демонстрираха 

първа степен на завършеност. Този 

новаторски тип конструкция на 

двигател бе успешно оценен от Rolls 

Royce и френската мултинационална 

компания за производство на самолетни 

и ракетни двигатели SNECMA. 

� Намаляване на несигурността във 
връзка с покачването на морското 

равнище. Две трети от нашата планета 

са покрити с вода. Малки промени в 

морското равнище могат да имат 

дълготрайни последици, затова спешна 

задача за днешните учени е да направят 

възможно измерването, проследяването 

и прогнозирането на евентуални 

промени в океаните. Финансираният от 

Европейската комисия проект Ice2sea 

събра специалисти по изучаване на 

ледници, учени, работещи в областта на 

климата, и океанолози от 13 държави, 

които да дадат на политиците по-ясна 

картина на бъдещото покачване на 

морското равнище в резултат от 

изменението на климата, като по този 

начин нашата инфраструктура ще може 

да бъде по-добре подготвена. Създаден 

в отговор на опасения, че прогнозите за 

бъдещото покачване на морското 
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равнище не са достатъчно точни, 

проектът Ice2sea повиши сигурността в 

тази важна област на изследванията и 

предостави на Междуправителствения 

комитет по изменение на климата по-

надеждни данни за неговия последен 

пети доклад за оценка (октомври 2013 

г.). 

� Благоприятна за възрастните 

хора среда: нова общоевропейска мрежа 

за иновации. Според Световната 

здравна организация (СЗО) физическата 

и социалната среда са основни фактори, 

определящи дали хората могат да 

останат здрави, независими и 

автономни с напредването на възрастта. 

Ето защо създаването на среда, 

благоприятна за възрастните хора, е 

един от най-ефективните подходи в 

отговор на демографските промени. В 

подкрепа на този подход бе създадена 

тематична мрежа за иновации за 

благоприятна за възрастните хора среда 

AFE-Innovnet с помощ от Програмата за 

подкрепа на политиката в областта на 

информационните и комуникационните 

технологии (ППП ИКТ) по линия на 

Рамковата програма за 

конкурентоспособност и иновации. 

Мрежата ще работи две години. 

� Финансиран от ЕС проект за 

усъвършенстване на биометричните 

системи за сигурност. Биометричните 

системи доказаха, че са сред най-

ефикасните решения в областта на 

сигурността, достъпни в наши дни. 

Въпреки това биометричните сензори 

все още имат някои слабости, 

включително такива, за които бе 

съобщено подробно в международните 

медии. Консорциумът Tabula rasa 

обхваща 12 различни организации в 7 

страни, работили заедно за период от 3 

години върху изследването на 

максимален брой слабости, за да 

разработят съответни контрамерки, като 

крайната цел е създаване на нов вид по-

безопасна биометрична система. 

Източник: Научни изследвания и 

иновации, Люксембург: Служба за 

публикации на Европейския съюз, 2014 

г. © Европейски съюз, 2014 г.

 
 

 

Стартира словашкото председателство на 

Съвета на ЕС 

 
 

Словакия поема председателство на 

Съвета на ЕС от 1 юли до 31 декември 

2016 г. 

Приоритетите на словашкото 

председателство са обосновани от три 

взаимосвързани принципа: постигане на 

осезаеми резултати, преодоляване на 
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фрагментацията и насочване на 

вниманието към гражданите. 

През следващите 6 месеца 

председателството ще се съсредоточи 

върху четири основни области: 

икономически силна Европа, модерен 

единен пазар, устойчиви политики в 

областта на миграцията и убежището и 

глобално ангажирана Европа.  

Това е вторият мандат на текущата 

председателска тройка след 

Нидерландското председателство и 

преди Малтийското председателство. 

Тези държави ще работят съвместно до 

юни 2017 г. за изпълнението на своята 

18-месечна работна програма. 

Словашкото председателство ще 

наблегне на: 

• задълбочаване на 

Икономическия и паричен съюз с цел 

повишаване на конкурентоспособността 

и укрепване на Съюза на капиталовите 

пазари; 

• елиминиране на бариерите пред 

цифровата икономика чрез улесняване 

на използването на цифровия пазар и 

достъпа до него с гарантирана защита 

на потребителите; 

• внедряване на политиката на ЕС 

за защита на външните граници за 

овладяване на миграционните проблеми 

с акцент върху пакета „Интелигентни 

граници“; 

• подкрепа за процеса на 

разширяване на ЕС с цел справяне с 

напрежението в съседните на Съюза 

региони. 

Тези приоритети на словашкото 

председателство отразяват петте общи 

приоритета на стратегическата програма 

на Европейския съвет, заложени през 

2014 г. Тези приоритети са: 

• нови работни места, растеж и 

конкурентоспособност; 

• овластяване и защита на всички 

граждани; 

• енергиен съюз и насочена към 

бъдещето политика по отношение на 

климата; 

• свобода, сигурност и 

справедливост; 

• превръщане на ЕС в мощен 

фактор на световната сцена. 

 

 
 

 

 

Ново споразумение между България и Гърция 

за газови интерконекторни връзки 
 

Газови мрежови оператори в 

България и Гърция подписаха 

споразумение за свързване, което ще 

позволява на играчите на пазара да 

транспортират газ, включително от 

втечнени източници на природен газ. 
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Такова споразумение между двете 

страни има за първи път, като работата 

им стартира на 1-ви юли 2016. 

Междусистемната газова връзка Гърция 

– България се проектира за пренос на 

природен газ между двете страни, чрез 

свързване с националната газопреносна 

мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, в 

близост до гр. Стара Загора и с 

газопреносната мрежа на "ДЕСФА" С. 

А. - Гърция в района на гр. Комотини.  

Европейската комисия приветства 

споразумението като изключително 

важна стъпка към прилагането на 

правилата на ЕС за една от последните 

трансгранични точки в Европа, където 

към момента надделяваха исторически 

транзитни договорености, съобразени с 

една единствена компания. 

Споразумението също така е първата 

стъпка към даване на достъп на други 

участници на пазара - за северни или 

южни доставки - по важния 

трансбалкански газов коридор между 

Гърция, Турция, Македония и Украйна, 

както и извън него. 

Газовата връзка е с дължина от 140 

км на българска територия. 

Предвиденият първоначален капацитет 

на интерконектора е 3 млрд. м
3
/год., а 

максималният до 5,5 млрд. м
3
/год. на 

следващ етап. Газопроводът IGB ще 

бъде с диаметър на тръбата ~813мм и с 

налягане ~ 57 бара на входната точка и 

налягане на изходната точка ~ 42 бара. 

Това интерконекторно споразумение 

между операторите на българската 

мрежа на “Булгартрансгаз” и 

операторите на гръцките мрежа DESFA 

скоро беше последвано от подобни 

споразумения между български и 

румънски, и румънски и украински 

мрежови оператори.  За това може да 

прочетете повече на: http://bit.ly/2affeuD 

 

 
  

 

ЕП налага вето на твърденията за тонизиращо 

въздействие на енергийни напитки 
  

 

На 7 юли ЕП наложи вето на 

плановете на ЕК да позволи 

твърденията, че напитките със захар и 

енергийните напитки, съдържащи 

кофеин, имат тонизиращ ефект или 

увеличават концентрацията. 

Изложението на подобни твърдения 

върху напитки би довело до по-голяма 

консумация на захар от деца, най-

голямата група на потребители на 

енергийни напитки”, казаха 

евродепутатите в резолюцията си.  
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„От статистическите данни знаем, че 

много млади хора и дори деца 

консумират тези напитки в големи 

количества,“ каза водещата депутатка 

по темата Кристел Шалдемозе (С&Д, 

Дания). „Не става въпрос само за 

кофеина; проблемът е, че енергийните 

напитки съдържат и много захар. Не 

смятаме, че подобни напитки трябва да 

съдържат каквито и да е твърдения за 

ползи за здравето върху опаковките си“, 

добави тя. 

„Ние няма да кажем, че 

пълнолетните не трябва да консумират 

кафе или енергийни напитки. Просто не 

искаме да помагаме на компании да 

печелят много пари с твърдения за 

ползи за здравето, които не са пригодни 

за деца“, посочи още г-жа Шалдемозе. 

 

В текста депутатите подчертават, че 

самата Европейска комисия счита, че 

твърдения, че кофеинът има тонизиращ 

ефект и помага за увеличаване на 

концентрацията, не трябва да се 

използват за продукти, насочени към 

деца и юноши. Те също така посочват, 

че юношите са най-голямата група 

потребители на енергийните напитки, 

цитирайки проучвания, които показват, 

че 68% от младежите и 18% от децата 

редовно консумират енергийни 

напитки.

 

 

 
 

 

Предложения за завършване на реформата на 

общата европейска система за убежище 
 

Европейската комисия представи на 

13 юли предложения за завършване на 

реформата на общата европейска 

система за убежище. Целта е 

политиката в областта на предоставяне 

на убежище да е напълно ефикасна, 

справедлива и хуманна и в състояние да 

функционира ефективно както при 

нормални условия, така и при силен 

миграционен натиск. Комисията 

предлага създаването на обща 

процедура за международна закрила, 

еднакви стандарти за закрила и права, 

предоставяни на лицата, ползващи се с 

международна закрила, както и по-

нататъшното хармонизиране на 

условията за приемане в ЕС. ЕК 

предложи днес и създаването на обща 

европейска политика за презаселване, за 

да се осигури организирано и безопасно 

влизане в Европа на хората, които се 

нуждаят от международна закрила. 
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Нова актуализация на Директивата на ЕС за 

огнестрелното оръжие 
 

 

Държавите от ЕС ще трябва да 

въведат по-строг контрол върху 

оръжията, предназначени за стрелба с 

халосни патрони, за да се предотврати 

тяхното превръщане в бойни такива. 

Това се казва в измененията, внесени от 

Комисията по вътрешен пазар на 13 юли 

към проекта за актуализация на 

Директивата на ЕС за огнестрелното 

оръжие. Одобрените от евродепутатите 

промени гарантират, че всяко 

огнестрелно оръжие, което е превърнато 

в оръжие, използващо халосни патрони, 

ще продължава да бъде обхванато от 

законодателството на ЕС за контрол 

върху оръжията. Така се затваря 

правната вратичка, която стана 

очевидна след терористичните 

нападения в Париж. 
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Европейската борба с тероризма 

 
Страните в Европа са мишена за 

терористи и гражданите очакват ЕС да 

предприеме мерки срещу опасността: в 

неотдавнашно проучване на 

Евробарометър 82% от запитаните 

заявиха, че искат по-активна намеса от 

Европейския съюз в борбата с 

тероризма, а 69% смятат настоящите 

мерки за недостатъчни. В последните 

месеци депутатите в ЕП приеха редица 

законодателни актове за 

противодействие на заплахата, а още 

няколко са сред приоритетите за есента.  

В проучването на Евробарометър, 

осъществено по поръчка на Парламента, 

гражданите подкрепиха няколко спешни 

мерки за борба с тероризма: 

прекъсването на каналите на 

финансиране на терористични групи 

получи одобрение от 42% от 

анкетираните, 41% се обявиха за 

разрешаване на първопричините за 

радикализацията и тероризма, а 39% се 

съгласиха с нуждата от засилване на 

контрола върху външните граници. 

В България 86% от запитаните искат 

повече мерки срещу тероризма на ниво 

ЕС, като 55% считат за неотложно 

налагането на засилен контрол върху 

външните граници на ЕС. Депутатите 

одобриха през ноември 2015 г. 

резолюция за предотвратяване на 

радикализацията чрез образование и 

преодоляване на социалната изолация. 

През май 2016 г. Парламентът 

одобри разширяване на правомощията 

на Европол, което прави възможно 

например агенцията на ЕС да иска от 

Facebook да премахне страници на 

„Ислямска държава“. 

Депутатите гласуваха през юли за 

създаването на Европейска гранична и 

брегова охрана, която ще подпомага 

страните-членки при кризи на външните 

граници на ЕС. 

Парламентът работи върху нова 

директива, 

криминализираща подготовката на 

терористични актове, както и върху 

законодателство за налагането 

на систематични проверки на всички 

европейски граждани, влизащи в или 

напускащи границите на ЕС. 

Председателят на комисията по 

граждански свободи Клод Мораес 

(С&Д, Великобритания) заяви: „Ние 

трябва да бъдем обединени в усилията 

си срещу корените на проблема с 

тероризма и за защита на европейските 

граждани от бъдещи атаки. В същото 

време трябва да гарантираме, че има 

баланс между сигурността на 

гражданите и защитата на техния личен 

живот и основни свободи. Комисията на 

ЕП по граждански свободи, правосъдие 

и вътрешни работи ще направи така, че 

Парламентът ефективно да върши 

работата си.“ 

Източник: ЕП 
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Борба с безработицата - последни данни 
 

През май 2016 г. нивото на 

безработица в ЕС падна на 8,6%, което е 

най-ниското ниво от пролетта на 2009 г. 

Положението обаче варира силно по 

страни, като коефициентът е 4% в Чехия 

и 24% в Гърция. Нивото на младежката 

безработица в ЕС е 18,6%. 

Въпреки плавния си спад в 

последните години безработицата 

остава сред основните грижи на 

европейците - три четвърти от 

анкетираните в неотдавнашно 

проучване на Евробарометър заявяват, 

че очакват по-активна намеса на ЕС по 

проблема. 

В отговор на изнесените данни 

председателят на парламентарната 

комисия по заетост Томас Хендел 

(ЕОЛ/СЗЛ, Германия) заяви: 

„Резултатите показват, че целта, с която 

бе основан ЕС, за слагането на край на 

войните вече не е достатъчна. Новата 

насока в Европа трябва да бъде 

социалната справедливост, слагането на 

край на безработицата и бедността. 

Един от всеки четири души живее под 

линията на бедността, определена от 

ОИСР, младежката безработица остава 

неприемливо висока, а ръстът на 

несигурните работни места кара все 

повече хора да се съмняват в 

основополагащото обещание за повече 

просперитет чрез икономическо 

сътрудничество.“ 

Борбата с дългосрочната 

безработица е сред основните 

приоритети на Комисията на Жан-Клод 

Юнкер. Стратегията „Европа 2020 г.“ е 

заложила цели за младежката 

мобилност, иновациите, образованието 

и социалното приобщаване и иска да 

помогне за извеждането на поне 20 млн. 

европейци от капана на бедността. 

През февруари 2016 г. Европейският 

парламент прие планове за 

преструктуриране на мрежата EURES с 

цел подобряване на предлаганите 

услуги за търсещи и предлагащи работа 

в рамките на ЕС. 

Младежката инициатива за заетост 

подкрепя младите хора, които нямат 

възможност да работят или да учат, а 

Фондът за приспособяване към 

глобализацията помага за 

преквалификацията на освободени от 

големи компании служители заради 

преместване на дейността в страни 

извън ЕС. 

В приета през юли резолюция 

депутатите призоваха за актуализиране 

на дългосрочния финансов план на ЕС 

за осигуряване на повече средства за 

борба с безработицата, особено сред 

младите хора. През юни Комисията 

стартира нова програма за развитие на 

умения, които биха помогнали за 

намирането на работа. 
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Европа Директно - Варна домакинства мероприятие 

на Европейска музикална академия Варна 
 

 

 

 

 

За пореден път Европейска 

Музикална Академия Варна си 

сътрудничи с Информационен Център 

Европа Директно – Варна в 

подготовката на музикално 

мероприятие. В рамките на една 

седмица посетителите на Центъра имаха 

възможност да се насладят на 

певческите умения на талантливите 

музиканти от Международния 

майсторски клас на Лилия Илиева във 

Варна. Това очаквано привлече 

допълнително посетители не Центъра, 

любители на класическата музика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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Очакваме ви на ежегодния Международен Панаир на 

занаятите и изкуствата 

 
На 01.08.2016 г. пред Сцена "Раковина" в Морската градина на Варна с концерт-

спектакъл ще бъде открито най-голямото арт изложение в България - Международният 

панаир на занаятите и изкуствата. Концерт-спектакълът ще бъде с участието на Деси 

Добрева и Фолклорен ансамбъл „Варна“. За поредна година и ние ще бъдем там, за да 

поговорим с вас за Европа и всичко, което ви вълнува. Ще проведем игри и ще 

раздадем награди! Очакваме ви! 
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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 


