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В СГРАДАТА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА 



А к ц е н т и  в  б р о я

Скъпи приятели, 
имате възможност да дадете оценка на дейностите на 
нашия център напълно анонимно на следващия линк: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014? 

surveyla%20nguage=BG 
Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! 
Предварително ви благодарим за отделеното време! 
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В Европа и по света

Мария Габриел 

Сирия и Либия 

Афганистан 

Куба 

Европейски корпус за солидарност 

#OurOcean Malta 2017 

Наградите "ЛУКС" 

Продукция с българско участие на финала за 

наградата "ЛУКС" 

Полезно за Вас 

Очаквайте ни 

ЕДИЦ в Действие



Mariya Gabriel
На 10 юли беше първия работен ден на новия 
български комисар Мария Габриел, 
отговаряща за дигиталната икономика и 
общество. През двете години мандат, които 
ще има, тя ще подготви законодателни мерки 
за подобряване на свързаността на цифровия 
единен пазар като прекрати изолираното 
функциониране на националните системи в 
областта на регулирането на 
далекосъобщенията, законодателството за 
защита на авторското право и данните, 
управлението на радиовълните и при 
прилагането на правото в сферата на 
конкуренцията. Също така ще включи по- 
амбициозни цели в текущата реформа на 
правилата на ЕС за далекосъобщенията и 
разработване на общ подход към 
управлението на използването на 
радиочестотния спектър в Европейския съюз. 

Отговорностите й също ще се отнасят 
до модернизирането на правилата 
свързани с авторското право, мерките 
за подобряване на сигурността на 
онлайн съобщенията и преноса на 
данни и внедряването на цифрова 
инфраструктура. 
Мария Габриел ще бъде част и от 
екипите по няколко проекта свързани с: 

 Работни места, растеж, инвестиции и 
конкурентоспособност 
 Цифров единен пазар 
 Енергиен съюз 
 По-добро регулиране и 
междуинституционални отношения 
 Бюджет и човешки ресурси 

стр 1

Снимка от ЕП

Снимка от ЕП

В ЕВРОПА И ПО СВЕТА



стр 2

„Да се създава утрешният свят е най- 

вдъхновяващият проект. Въз основа на 

енергията на настоящето, 

възнамерявам да придружa този 

проект чрез завършването на 

Цифровия единен пазар. Това може да 

се постигне само с Вас и Вашата 

подкрепа, както и с подкрепата на 

експерти от дирекциите под мое 

ръководство, при пълна прозрачност и 

в дух на диалог, заедно, с общи усилия и 

ясна цел: защитата и насърчаване на 

интересите на европейските 

граждани.” – Мария Габриел, част от 

встъпителното й изказване пред 

Европейския парламент.

В заеманите от нея длъжности влизат опита й 

като вицепрезидент на Европейската народна 

партия в ЕС и вицепрезидент на асоциацията 

на жените на ЕНП. Също така членството й в 

 Комисия по петициите, Комисия по земеделие 

и развитие на селските райони, Делегация в 

Съвместната парламентарна асамблея АКТБ- 

ЕС, Специална комисия по организираната 

престъпност, корупцията и изпирането на пари, 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи, Делегация в 

Парламентарната асамблея на Съюза за 

Средиземноморието и Делегация за връзки с 

държавите от Магреб и Съюза на арабския 

Магреб. От 2009 до сега е член на политическа 

партия ГЕРБ. 

Източници : http://www.europarl.europa.eu/mep 

s/bg/96848/MARIYA_GABRIEL_home.html 

и https://ec.europa.eu/commission/commissioner 

s/2014-2019/gabriel_bg 

Снимка от ЕП
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МЕЖДУНАРОДНИ
ОТНОШЕНИЯ  

 
СИРИЯ

Европейският съюз обяви, че ще предостави
1,5 милиона евро за подпомагане на
международния и независим механизъм при
разследването и преследването на лицата
отговорни за най-тежките престъпления
съгласно международното право извършени
в Сирия. Европейският съюз счита, че без
правосъдие военните престъпления остават
ненаказани, жертвите не могат да получат
обезщетение и мирът остава неуловима цел.

Отчетността по отношение на военните
престъпления, нарушенията на правата на
човека и нарушенията на международното
хуманитарно право е от съществено
значение за осигуряването на смислен
политически преход в Сирия. ЕС ще
продължи да работи в тази насока за да
гарантира, че тези нарушения са разгледани
в съответствие със стратегическите цели на
Европейската стратегия за Сирия от 3 Април
2017.   Източник: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-2069_en.htm 

ЛИБИЯ
Европейската комисия засили 
хуманитарната помощ на нуждаещите се 
в Либия с 10 млн. евро поради факта, че 
насилието и нестабилността продължават 
да оказват влияние върху уязвимото 
население в страната. Това е част от по- 
широката подкрепа на ЕС за Либия за 
справяне с продължаващата криза в 
страната, която включва финансиране от 
220 млн. евро, отпуснато чрез различни 
програми за подкрепа, включително фонд 
за спешна помощ на ЕС за Африка. 
Ситуация остава нестабилна и цивилните 
носят главната тежест на 
продължителната политическа криза. 
Здравната система на страната 
практически се срина. По-голямата част 
от здравната инфраструктура не 
функционира или функционира само 
частично, има значителен дефицит в 
медицината и медицинското оборудване 
и липсват човешки ресурси, по-специално 
в отделите за интензивно лечение или в 
сектора на медицинските грижи. 
Продължаващият конфликт има сериозни 
последици по отношение на вътрешното 
и външното изселване, условията на 
живот, липсата на достъп до основни 
стоки и услуги и нарушенията на правата 
на човека. Междувременно, поради силно 
променливия контекст на сигурността, 
достъпът на хуманитарните участници до 
нуждите на населението остава 
изключително труден и ограничен. 
Източник: http://europa.eu/rapid/press- 
release_IP-17-2086_en.htm

автор: неизвестен

http://bit.ly/2tJ8qP2
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Афганистан

Осигуряване на техническо 
сътрудничество за подпомагане на 
афганистанските органи при 
изпълнението на Програма 2030 за 
устойчиво развитие и на тяхната 
собствена национална рамка за мир и 
развитие. 
Подкрепа за регионалната свързаност , 
по-нататъшно подобряване на 
транзитните, транспортните и 
енергийните коридори на страната и 
увеличаване на търговията в региона. 
Помощ за справяне с основните 
причини за незаконната миграция и 
принудителното изселване. 
Помощ за създаване на среда, която 
предлага на афганистанския народ 
алтернатива на незаконната миграция , 
както и да даде възможност за 
устойчива реинтеграция на 
завръщащите се от ЕС и извън ЕС 
посредством общностен подход. 
Подкрепа за включването на 
законодателство и допълнителни мерки 
за предотвратяване, борба и 
криминализиране на насилието срещу 
жени и сексуалния тормоз. 
Засилване на ролята и правата на 
жените при предотвратяването и 
разрешаването на конфликти, при 
демократичното участие и при 
устойчивото развитие.

На 24.07 върховният представител по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и Европейската 
комисия изложи своята визия за това как 
Европейският съюз може да подкрепи 
Афганистан, както за справяне с 
предизвикателствата, така и за постигане 
на положителна промяна за 
афганистанския народ. Той внесе 
предложение за нова стратегия на ЕС за 
Афганистан в подкрeпа на мира и 
благоденствието в страната. В стратегията 
ще има конкретни действия, насочени към 
пет приоритетни области: мир, стабилност 
и регионална сигурност, демокрация, 
върховенство на закона и човешки права, 
икономическо и човешко развитие, 
миграцията и овластяване на жените. Част 
от действията са: 

Подкрепа на гражданските аспекти на 
реформата в сектора за сигурност , 
включително професионализирането на 
полицията и борбата с корупцията в тази 
област. 
Подпомагане на усилията на Афганистан 
за реформиране на избирателната 
система и за укрепване на целостта на 
избирателния процес, например чрез 
подкрепа на независими избирателни 
органи или подпомагане при изготвянето 
на избирателно законодателство и 
регламенти. 
Съдействие за борба с корупцията , 
както и за подкрепа на съдебния сектор 
в страната, парламента и гражданското 
общество.
Работа с правителството на Афганистан
за справяне с проблемите на правата на 
човека , включително зачитане на 
малцинствата, закрила на детето или
борба срещу безнаказаността. 

Източник: http://europa.eu/rapid/press- 
release_IP-17-2122_en.htm
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Парламентът прие на 5 юли 
споразумение за сътрудничество
между ЕС и Куба. Споразумението ще 
засили сътрудничеството, ще подобри 
положението с правата на човека в 
страната и ще донесе ползи, както за 
европейците, така и за кубинците, 
смята г-жа Валенсиано (С&Д, Испания), 
която отговаря за изготвяне на 
позицията на ЕП. През последните две 
десетилетия ЕС има ограничени 
контакти с Куба заради нарушенията от 
страна на властите в Хавана на 
правата на човека и принципите на 
демокрацията. Въпреки това ЕС е 
вторият по-големина чуждестранен 
инвеститор в Куба и вторият по 
големина търговски партньор.В 
началото на 2014 г. 

Куба

ЕС и Куба започнаха преговори за 

първото в историята си двустранно 

споразумение. Споразумението за 

политически диалог и сътрудничество 

бе подписано през декември 2016 г. от 

ръководителката на външната 

политика на ЕС Федерика Могерини. За 

да влезе в сила, то трябва да бъде 

одобрено от Европейския парламент. 

Договорът дава рамка на бъдещите 

отношения между ЕС и Куба и се 

очаква да подпомогне развитието на 

диалог, демократични реформи, 

икономическо сътрудничество и 

търговски отношения. Той също така 

съдържа клауза за спирането на 

действието му, ако се нарушават 

правата на човека. 

Източник: http://www.europarl.europa.e 

u/news/bg/headlines/world/20170630ST 

O78715/doghovort-ies-kuba-prva-stpka- 

km-po-blizki-otnoshieniia

автор: неизвестен
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Половин година след като 
Европейската комисия стартира 
Европейския корпус за солидарност и 
след свързването на кандидатите и 
работодателите за доброволчески 
назначения, започнало през март 2017 
г., сега се откриват и хиляди 
възможности за работни места и стаж. 
За тази цел Европейската комисия 
подкрепя два проекта, ръководени от 
италианските и френските публични 
служби по заетостта, които ще 
предложат свързани със 
солидарността работа или стаж в друга 
държава от ЕС на 6000 млади 
хора.След като бе стартиран на 7 
декември 2016 г., в Европейския корпус 
за солидарност се включиха повече от 
32 000 младежи. 
През март 2017 г. започна свързването 
с организации; оттогава насам бе 
осъществен контакт с около 11 500 
участници и 460 предложения бяха 
приети.  

Целта е до края на 2020 г. 100 000 
млади хора да се присъединят към 
Европейския корпус за 
солидарност. На 30 май 2017 г. 
Комисията представи предложение за 
поставянето на Европейския корпус за 
солидарност на здрава основа с 
бюджет от 341,5 милиона евро за 
периода 2018—2020 г. и специфична 
правна уредба. Освен това Комисията 
предложи да се разширят 
възможностите за младите хора. Освен 
че ще предлага доброволческа 
дейност, стажове и работа, в бъдеще 
Европейският корпус за солидарност 
ще предоставя на участниците и 
възможността да създават свои 
собствени проекти за солидарност или 
да кандидатстват като група за 
извършване на доброволческа 
дейност. 
Източник: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP- 
17-1915_bg.htm

Европейски корпус за 
солидарност

25% от младежите са били 
част от доброволчески 
дейности последните 12 

месеца 
 

50,000 души търсят работа 
в чужбина в сектори 
свързани с корпуса 

 

88% от младежите 
заявяват, че не са 

участвали в 
доброволчески дейности, 
защото са нямали тази 

възможност 
 



стр 7

5  И  6  ОКТОМВРИ  2 0 1 7

#Our ocean 2017 Malta
Водата е източник не само на живот, но и
на препитание за над 3 милиона хора по 
света. Всъщност ние всички зависим от 
водата и океанът, който покрива около 
71% от земната повърхност и е 97% от 
общия обем от водата на Земята. Но 
изследваните части от него са по-малко от 
5%! Хората разделят океанът на 5 части, 
Тихият, Атлантическият, Индийският, 
Южният и Северният ледовит океан. Те са
частично отделени един от друг от части 
на сушата. Замърсяването на океанът е 
сред основните причини да се променя 
климатът на планетата. 
През 2014 година на конференциите 
Нашият океан започват дискусии с видни 
политици от целият свят Замърсяването 
на водите е наболяла тема във всички 
краища на света. В океанът има остров от 
отпадъци, който към 2007 година е бил с 
площ почти 2 пъти по-голяма от тази на 
щата Тексас. Тъй като теченията текат в 
кръг, парчетата боклуци попадат в един 
вид водовъртеж и се събират на купчина 
на едно място. Поради факта обаче, че 
това струпване на боклуци е в неутрални 
води, нито една държава не се наема да го 
почисти. 

Отправните точки по време на 
конференцията ще са защита на водната 
екосистема. Според международният 
закон до 2020, 10% от океанската и 
крайбрежна екосистема трябва да бъде
защитена. Към момента са защитени 4%, 
а ефективно защитени и почистени само 
1%.  Както вече се спомена водата е 
важна за промените в климата. На 12.07 
тази година се откъсна Айсберг с размери 
5000 кв. от шелфа на Ларсен С. След 
отделянето си айсбергът няма да повиши 
морското равнище, но ако шелфът 
продължи да се разпада, ще се засили 
движението на ледниците от материка към 
океана. Това може да промени морското 
равнище. Според изчисленията, ако целия 
лед от шелфа Ларсен С навлезе в морето, 
глобалното морско равнище ще се покачи 
с 10 см. Това ще повлияе на животите на 
много хора . Още теми, по които ще се 
дискутира са сигурност във водите, 
устойчива синя икономика и устойчив 
риболов 

Според последни данни на ЕС качеството 
на водите на територията на континента 
се е подобрило като  85% от водните 
източници в Европа са чисти, а 96% от 
тях годни за плуване, това е с 287 повече 
места за плуване от 2015 година. За да 
подкрепите чистотата на водата може да 
се запишете за младежки форум 
#OurOcean в Малта 
https://ourocean2017.org/other-events/our- 
ocean-youth-summit

автор: неизвестен

автор: неизвестен
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Наградата „ЛУКС“ ежегодно поставя в 
светлината на прожекторите филми, които 
достигат до сърцевината на европейския 
публичен дебат. За първи път наградата 
се връчва преди 10 години, по случай 
 50-тата годишнина от Договора от Рим.  
Киното, в качеството си на културна мас 
медия, може да бъде идеално средство за 
разискване и обсъждане на Европа и 
нейното бъдеще. Отвъд историите, които 
разказват, филмите, избрани 
или състезаващи се за наградата „ЛУКС“, 
изследват и поставят под съмнение 
европейските общи ценности и се борят с 
трансгранични проблеми, като например 
икономическата и социална криза, 
имиграцията, справедливостта, 
солидарността, гражданските свободи и 
основните права. Всеки филм е бърз 
поглед към живота на европейците, 
техните убеждения и съмнения и 
търсенето им на идентичност. Филмите 
спомагат да се покажат различни мнения 
по някои от основните социални и 
политически въпроси на деня и така 
допринасят за изграждането на по-широк 
дебат за европейската идентичност и 
нейните различия.Чрез подкрепата си за 
европейското кино Европейският 
парламент и наградата „ЛУКС“ се стремят 
да приемат предизвикателството за 
намиране на нови форми на комуникация с 
гражданите на ЕС и правят европейско 
кино едно от най-силните отражения на 
дебата сред хилядите лица в една 
плуралистична Европа.  Макар ЕС да има 
само правомощия за осигуряване на 
подкрепа и координация в тази област, 
Парламентът традиционно поставя 
културата в центъра на правото на 
Общността. 

Киното е в сърцето на европейския 
културен модел Филмите, като 
кристализират тълкуванията на 
културното многообразие, доказват 
своята културна и секторна стойност за 
всяко общество, което желае да 
упражни влиянието си в рамките на и 
извън своите граници. Филмите са 
една от културните форми, които най- 
лесно могат да създадат усещане за 
принадлежност към общо 
пространство, а в този случай – да 
създадат европейски дух. Културата е 
човешка и политическа конструкция, а 
киното е в центъра ѝ. Наградата 
„ЛУКС“ е част от стратегията на 
Европейския парламент в областта на 
комуникацията. Тя  е инструмент, който 
допринася за политиката на ЕП в 
областта на комуникацията. Това, че 
официалният подбор и конкурсът са
поверени на жури от специалисти, дава 
легитимност на наградата в 
художествено и кинематографично 
отношение. 
Източник: http://www.europarl.europa.eu/ 
pdf/prizes/LUX%20PRIZE%20programme 
_BG.pdf

1 0  г о д и н и  н а г р ада

  " Л У К С "

© LUX Prize
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продукция с българско участие се 

бори за награда "ЛУКС"

На пресконференцията  за 
„Венецианските дни“ председателят на 
Европейския парламент Антонио Таяни 
обяви трите филма, които ще си 
оспорват първото място за филмовата 
награда LUX за 2017 г. Сред тях е 
„Уестърн“ (Western) на режисьора 
Валеска Гризебах - копродукция на 
Германия, България и Австрия.  
Историята е за бригада немски 
строители, която идва да строи малък 
ВЕЦ в България, близо до границата с 
Гърция. Филмът разказва за срещите и 
недоразуменията между двете култури, 
германската и българската. 
Германските работници срещат 
различни професионални трудности, а 
и не знаят езика. Ръководителят на 
германската група, арогантен и груб, не 
се харесва на българите. Но друг 
немски работник, Майнхард, се опитва 
да се сближи с българите от малкото 
село Петрелик, на границата с Гърция. 
Той бързо става искрен приятел на 
българите, но заради това се оказва и 
в конфликт със своите немски колеги.  

Силни мъже, прерия, конфликти, 
любов, пушки, коне – ще видите всичко 
това, но по много необичаен, 
съвременен начин, в едно обикновено 
българско село. Под повърхността 
филмът е един истински съвременен 
уестърн. Особен и уникален е начинът, 
по който е успяла да ни го разкаже 
талантливата режисьорка Валеска 
Гризебах. 
Източници: http://www.luxprize.eu/news/f 
ocus-western  и   
http://www.europarl.europa.eu

Валеска Гризебах.

Снимка IMDb

Кадър от филма "Уестърн"
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Полезно  за  ВАС!

Участвайте във фотоконкурса #BeActive със 
снимка която показва как спортувате качена в
социалните мрежи до 23.09.17г.  
Вдъхновете и други европейци да водят 
здравословен начин на живот. Попълнете 
формуляра за участие. 
https://ec.europa.eu/sport/week/take- 

part_en#beactive-challenge 

Стаж в #ЕвропейскатаКомисия 

Искате да работите в сърцето на Европа? 

Време е да се регистрацията за 5-месечен 

платен стаж към Европейската комисия за 
периода март-юли 2018. Краен срок 31 

август. Вижте повече 
на https://ec.europa.eu/stages/home_en 

#EUCareers 

ЕС обяви конкурс за преводачи с немски, 

френски, италиански и холандски. Краен 

срок за кандидатстване 5 Септември. Още 
свободни позиции 

на https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en 

#Life

Нови възможности за финансиране по програма
LIFE, не пропускайте крайните срокове

Повече на:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/

#Entrepreneurs 

Erasmus for Young Entrepreneurs търси 

своите млади предприемачи, които могат 
да прекарат 6 месеца в страна по избор, за 
да се запознаят с бизнес практиките там. 

Кандидатствайте на: http://www.erasmus- 

entrepreneurs.eu/ 

#2030isNOW 

Включете се с кадър във фотоконкурса на тема 
устойчиво развитие на European Commission - 

Development & Cooperation - EuropeAid в Instagram 

с хаштагът  #2030isNOW, а голямата награда е 
електрически скутер. Още тук 

➡http://europa.eu/!Vk39MF 

Краен срок  31 Август

#DigitalSingleMarket

Имате снимка вдъхновена от безплатния роуминг?
Участвайте във фотоконкурса на Digital Single

Market и можете да спечелите билет за Interrail.

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/roaming-eu-photo-contest 

Краен  срок 15 Септември.
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Международният панаир на занаятите и 
изкуствата „Булгарика” е най-голямото арт 
изложение в България. В своето 21 
издание, жителите на град Варна ще имат 
възможността да се докоснат до 
традициите и съвремието в изкуството и 
занаятите, като това си остава едно от най- 
атрактивните и очаквани културни събития. 
Панаирът ежегодно е мястото за изява на 
на едно от най-добрите  автори в областта 
на изящното и приложното изкуство, 
приложните занаяти и музиката. Тази 
година изданието ще се проведе в периода 
1-21 Август в Морската градина на града с 
богата програма, включваща много събития 
с широк спектър на културни прояви. Там 
ще откриете и щанда на ИЦ Европа 
Директно, откъдето можете да си вземете 
безплатни материали от библиотеката на 
Европа.

Очаквайте ни

© БУЛГАРИКА

© БУЛГАРИКА

© БУЛГАРИКА

БИБЛИОТЕКАТА НА ИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВАРНА
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ЕДИЦ  в  Действие
сЕМИНАР  НА  тЕМА  "еКОЛОГИЧНО-СЪОБРАЗНИ  

ПРАКТИКИ  В  ИКОНОМИКАТА  НА  ЕДНО  

УСТОЙЧИВО  ОБЩЕСТВО"  1  част

    Заедно с община Дългопол проведохме събитието с цел промотиране 
на устойчивото развитие до по-широка аудитория от областта. Беше 
разгледано последното споразумение във връзка с изменението на 
климата от Париж. Целта ни бе да запознаем представители на бизнес 
средите, на браншови и неправителствени организации с начините и 
инструментите, чрез които ЕС способства за справяне с проблемите на 
климата и околната среда, да обсъдим екоиновациите, въведени от 
различни европейски предприятия, необходимостта от ефективно и 
умерено използване на ресурсите от предприятията и др. 
Това бе първото от двете предвидени събития посветени на екологията и 
устойчивото развитие. Следващият етап ще се проведе през месец 
Септмври в град Варна! 
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Среща с колегите от

румънските информационни 

центрове

През Юли месец се срещнахме с 
румънски колеги от 
информационните центрове. Те 
посетиха библиотеката на 
ИЦ Европа Директно - Варна и се 
запознаха с дейността ни. Също 
така участваха в дискусия на
тема "Бъдещето на Европа" в 
Регионалната библиотека
"Пенчо П.Славейков" - гр. Варна. 
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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 67891011
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