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

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? 

• С още 50 % падат таксите за пренос на данни в роуминг за пътуващите 

в Европа 

• ЕК склчи споразумение за партньорство с България 

• 19 август – световен ден на хуманитарната помощ 

• Подобряване на резултатите на европейския потребителски пазар 

II. EDIC в действие! 

•  Участие в XVIII Международен панаир на занаятите и изкуствата 
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С още 50 % падат таксите за пренос на данни в 

роуминг за пътуващите в Европа 
 

ЕС намали с повече от 50% таксите за 
пренос на данни в роуминг за всички 
пътуващи в Европа това лято, и 
възнамерява изцяло да премахне таксите 
за роуминг до 2016 г. С началото на 
летния сезон таванът на цената за 
теглене на данни в чужбина бе намален с 
55,5 %, в резултат на което използването 
на пътни карти, гледането на видео и 
проверката на електронната поща при 
пътуване в ЕС са по-евтини. Намалени 
са и цените на SMS-съобщенията 
(максимална цена 6 цента) и 
обажданията (19 цента на минута за 
изходящо повикване), което е намаление 
с повече от 20 %. 

Според нови правила преди да 
тръгнете на път ще можете да сравните 
офертите за роуминг и да се възползвате 
от най-добрите цени. Можете да 
изберете местен доставчик на мобилни 
услуги за пренос на данни, докато сте в 
чужбина. 

ЕС започна да предприема мерки 
срещу високите цени през 2007 г. и 
оттогава насам цените намаляха с 80 —

 90%. Той планира да отиде още по-
далеч, като подготвя нови правила за 
изграждане на континентална мрежа, с 
които таксите за роуминг в ЕС ще бъдат 
напълно премахнати. Целта е 
европейските граждани да бъдат 
предпазени от заплащане на 
неоправдано високи цени и сключване 
на объркващи договори — неща, които 
не са логични в рамките на европейския 
единен пазар. Високите цени също така 
пречат на извършването на 
трансгранична стопанска дейност. 
Според оценки премахването на таксите 
за роуминг ще доведе до увеличение на 
БВП от 1% годишно. Повече за 
въпросната континентална мрежа 
прочетете на: 
http://ec.europa.eu/news/transport/140805_

bg.htm 

 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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ЕК сключи споразумение за партньорство с България 

за периода 2014-2020 

 

 
 

ЕК сключи споразумение за 
партньорство с България, с което се 
открива пътят към инвестиране на общо 
7,6 млрд. евро финансиране по линия на 
политиката на сближаване в периода 
2014 – 2020 г. България също така 
получава 2,3 млрд. евро за развитие на 
селските райони и 88 млн. евро за 
рибарство и морско дело.  
Ще бъдат подпомогнати иновациите, 

обучението и образованието в селските 
райони, което ще даде ефект в борбата с 
безработицата, както и за повишаване на 
конкурентоспособността и 
икономическия растеж. Тези инвестиции 
на ЕС ще помогнат в стимулирането на 
предприемачеството, борбата със 
социалното изключване и развитието на 
екологосъобразна и ресурсно ефективна 
икономика. 
В своя коментар по повод 

споразумението комисарят на ЕС по 
въпросите на регионалната политика 
Йоханес Хаан заяви: „Днес приехме 
важен, стратегически инвестиционен 
план, който извежда България на пътя 
към заетост и растеж за следващите 10 

години. Споразумението за партньорство 
отразява решимостта на Европейската 
комисия и България за най-ефективно 
използване на финансирането от ЕС, за 

да могат българите да усетят ползата от 
тези инвестиции под формата на 
повишено качество на живот. Съгласно 
новата политика на сближаване нашите 
инвестиции трябва да бъдат 
стратегически: насочени към реалната 
икономика, устойчивия растеж и хората. 
Но не скоростта, а качеството е 
основната цел, затова през следващите 
месеци ще се посветим изцяло на 
преговори за постигане на оптимални 

резултати от инвестициите от 
европейските структурни и 

инвестиционни фондове в периода 2014 

– 2020 г. Необходимо е всички страни да 
поемат ангажимент, за да се гарантира 
създаването на качествени програми“. 

Комисарят в областта на заетостта, 
социалните въпроси и социалното 
приобщаване Ласло Андор заяви: 

„Поздравявам България за 
сключването на споразумението за 
партньорство. В периода 2014 – 2020 г. 
на разположение на страната ще бъдат 
около 1,5 млрд. евро от Европейския 
социален фонд — това е увеличение с 
20% спрямо предишния период. Много 
се радвам, че България реши 30% от 
средствата по структурните фондове да 
бъдат за Европейския социален фонд 
(ЕСФ). В миналото България използва 
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активно ЕСФ – 1 на всеки 7 българи се 
възползва директно от този фонд. ЕСФ 

ще остане основен инструмент за 
финансиране на борбата с младежката 
безработица, за подкрепа на най-
нуждаещите се хора на трудовия пазар, 
за постигане на по-голямо съответствие 
между професионалното образование и 

обучение и нуждите на трудовия пазар, 
за мерки в отговор на бедността и 
социалното изключване на ромското 
малцинство и за повишаване на 
ефективността и качеството на 
публичната администрация и съдебната 
система“. 

 

19 август – Световен ден на хуманитарната помощ 
 

 
 

На 19 август отбелязваме 
Международния ден на хуманитарните 
дейности в памет на жертвите на 
нападението на централата на 
Организацията на обединените нации 
(ООН) в Багдад (Ирак) през 2003 г., 
което причини смъртта на 22 души, 
включително на специалния 
представител на ООН за Ирак Сержиу 
Виейра ди Мелу. 
Вероятно знаете, че Европейският 

съюз е най-големият донор на 
хуманитарна помощ в света. Дейностите 
му в тази област се ползват с 
изключителна подкрепа сред 
европейските граждани. Последното 
проучване на Евробарометър показва, че 
девет от всеки десет заявяват, че е важно 
ЕС да отпуска средства за хуманитарна 
помощ. 

Данните са следните: през 2013 г. 
Европейската комисия е помогнала на 
около 124 милиона души в над 90 

държави. Тази година продължава да 
помага на най-нуждаещите се, в това 
число на жертвите на конфликтите в 

Сирия, Централноафриканската 
република и Южен Судан, на 
преживелите природни бедствия в Азия, 
на хората, засегнати от 
продоволствената несигурност в Сахел, 
и на уязвимото население, живеещо в 
условия на „забравени“ кризи, като 
например тежкото положение на 
колумбийските бежанци или конфликта 
в щата Качин в Мианмар/Бирма. 
Европа има дългогодишни традиции 

в областта на хуманитарната дейност, с 
които може да се гордее, и е родина на 
редица реномирани хуманитарни 

организации в света. Държавите-членки 
на ЕС винаги са се ангажирали и са 
предоставяли щедри дарения в подкрепа 
на жертвите на извънредни ситуации. 
Европейският съюз предоставя 

хуманитарна помощ в продължение на 
повече от 40 години. През 1992 г. той 
създава Службата за хуманитарна помощ 

на Европейската общност, а през 
февруари 2010 г. службата се превръща в 
Генерална дирекция „Хуманитарна 
помощ и гражданска защита“. 
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Кристалина Георгиева става първият 
европейски комисар в областта на 
международното сътрудничество, 
хуманитарната помощ и реакцията при 
кризи. 
През настоящия й мандат всяка 

година Европейската комисия оказва 
помощ на повече от 120 милиона жертви 
на природни и причинени от човека 
бедствия. Тази цел е била постигната с 
по-малко от 1% от общия годишен 
бюджет на ЕС — малко над 2 EUR на 
гражданин на ЕС. 

„Международният ден на 
хуманитарните дейности е повод да се 
отдаде почит на хората, които рискуват 
живота си всеки ден, за да помагат на 
жертвите на войни и бедствия по целия 
свят. Той е и възможност да се поставят 
във фокус хуманитарните 
предизвикателства, пред които сме 
изправени.” – каза в изявлението си 
европейският комисар в областта на 

международното сътрудничество, 
хуманитарната помощ и реакцията при 
кризи Кристалина Георгиева. Тя добави 
още: “Всички тези предизвикателства 
увеличават опасностите пред 
хуманитарните работници, които вършат 
своята работа. Броят на нападенията 
срещу тях се е увеличил четири пъти от 
2003 г. досега. През миналата година 
средно на месец са убити дванадесет 
хуманитарни работници, а над десет са 
отвлечени. Всяка седмица трима 
хуманитарни работници биваха 
нападани и ранявани. 
Като към това се прибави 

въздействието на изменението на 
климата, на бързото увеличаване на 
населението в места като Сахел и на 
набиращия сили екстремизъм, 

неизбежно ще ставаме свидетели на все 
повече конфликти, глад и хора, 
принудени да изоставят своите домове и 
препитание.” 

 

 

 

 

 
 

 

Подобряване на резултатите на европейския 

потребителски пазар 

 
По последни данни има подобряване 

на условията на всички европейски 
пазари, въпреки че услугите и енергията 
дават поводи за тревога. 

Секторите с най-лоши резултати през 
последните години, например 
автомобилните и железопътните услуги, 
показват признаци на подобрение. Също 
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така според най-новия ежегоден индекс 
за развитие на пазарите, повечето 
европейци са доволни от пазарите на 
стоки. Може би ще се досетите, че 
областта на банковото дело остава една 
от най-зле представилите се, а на 
последно място се нареждат пазарите на 
инвестиционни продукти и ипотеки. 
След банковото дело, според индекса, 

най-проблематични се оказват областите 
на енергийните пазари и 
далекосъпбщенията. Комуналните 
услуги, цените на горивата и пазарите за 
употребявани автомобили също се 
нуждаят от подобрение.  
Европейската комисия успява да 

проследи стотици продукти и услуги на 
52 потребителски пазара, след което се 
допитва до потребителите в ЕС. Те ги 
сортират по цена, проблеми, равнище на 
доверие в компаниите и 
удовлетвореност. 
Прави впечатление, че се открояват 

регионалните различия в ЕС във връзка с 
удовлетвореността. Потребителите в 
старите страни-членки са по-доволни от 
търговията на дребно и автомобилните 
услуги, а тези в по-новите – от услугите 
в областта на далекосъобщенията. 

Това, което смята да предприеме ЕС 

за подобряване на условията на 
потребителите в секторите с лоши 
резултати, са въвеждане на нови правила 
за разплащателните сметки и 

инвестиционните продукти на дребно, 
стартирането на инициативата “Свързан 
континент” и правене на усилия за 
повече прозрачност на офертите и 
сметките в областта на енергетиката. 
Комисията ще проучва задълбочено 
продажбите на електрическа енергия на 
дребно с цел да се сравни настоящото 
положение с това през 2010 г. и да се 
проучи ефектът от третия енергиен пакет 
на ЕС. Също така ЕК предвижда и 
извършването на поведенческо 
проучване, чиято идея е да помага на 
потребителите да разбират по-добре 
договорните условия. Установено е, че в 
някои държави цените на горивата за 
автомобили се променят няколко пъти 
дневно. В тази връзка уебсайтове за 
сравняване на цени са полезен 

инструмент за регулаторните органи, с 
който се цели повишаване на 
прозрачността и намаляване на цените 
чрез нови ценови правила. 
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Участие в XVIII Международен панаир на занаятите 

и изкуствата 

 
Вероятно сте чували за 

Международния панаир на занаятите и 
изкуствата – най-голямото арт 
изложение в България, което се 
провежда всяка година в гр. Варна. То е 
място за изява на едни от най-добрите 
автори в областта на изящното и 
приложното изкуство, художествените 
занаяти и музиката. Панаирът е 
традиционен и протича под формата на 
20-дневно изложение, обхващащо Денят 
на Варна, включващо презентации, 
семинари, демонстрации и други 
съпътстващи събития. Именно за това 
избрахме да се включим към 

мероприятието, посещавано от граждани 

и гости на града, артисти, художници, 
музиканти и др. Бяхме позиционирани 

на специален щанд насред изложението, 
което спомогна за достигането до голяма 
аудитория. Организирахме викторина с 
въпроси за дейността на европейските 
институции, а най-малките разпитвахме 
за европейските държави и култура. За 
всеки правилен отговор участниците 
получаваха награди – книги и материали 
от библиотеката на центъра. Участие и 
интерес показаха и собствениците на 
останалите щандове. Те се интересуваха 
от политиките на ЕС за запазване на 
кутурното разнообразие и приложните 
занаяти и изкуства. 

 

             
 

 
 

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 

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 


