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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? 

• ЕС и мерки за справяне с миграцията 

• Отбелязахме Международния ден на младежта 

• Стаж в Европейския Парламент 

• ЕВропейски ден в памет на жервтите на сталинизма и нацизма 

• Програма за транснационално сътрудничество за региона на река 

Дунав 

II. EDIC в действие! 

•     Участие в Международен панаир на занаятите и изкуствата 

•     Лятна школа за ученици 
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ЕС и мерки за справяне с миграцията 

  
В началото на месеца, бе поискано 

извънредно събиране на лидерите на ЕС 

по инициатива на Ги Верхофстад, лидер 

на Либералния алианс в ЕП. Целта на 

срещата бе да бъдат обсъдени мерки за 

справяне с емиграционната криза по 

границите на ЕС. Въз основа на 

скорошни данни, над 180 000 емигранти 

са прекосили Средиземно море от 

началото на тази година. Освен това 

броят на случаите, завършили с фатален 

край продължава да расте. Според 

Верхофстад, проблемът с имиграцията 

може да бъде решен чрез поемане на 

отговорност от всяка държава. Неговото 

предложение включва по-голяма 

солидарност между страните-членки и 

по-ефективна система на връщане и 

реадмисия. В тази връзка е необходимо 

да се предвидят и повече легални канали 

за икономическите имигранти.  

В района на френския град Кале, в 

отчайващи условия пребивават близо 

3000 имигранти. Те таят надежда, че ще 

бъдат откарани до Великобритания. 

Лидерът на Либералния алианс е 

поискал също така да бъде 

преразгледана Регулацията от Дъблин. 

Тя налага регистрация на всеки бежанец 

в първата държава членка на ЕС, в която 

попадне, след което трябва да бъде 

върнат обратно в нея от останалите 

държави.   

Усилията на ЕС в областта на 

миграцията се подкрепят чрез фонд 

"Убежище, миграция и интеграция". 

Фондът допринася за ефективното 

управление на миграционните потоци и 

разработването на общ подход в 

областта на убежището и миграцията. 

Част от средствата по този фонд се 

предоставят чрез многогодишните 

стратегически национални програми за 

периода 2014 — 2020 г. След 

одобрението на Комисията, тези 

програми се изготвят, прилагат, 

наблюдават и оценяват от отговорните 

органи в държавите членки в 

партньорство със съответните 

заинтересовани страни, включително 

гражданското общество.

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Отбелязахме Международния ден на младежта 

 

 
 

На 12 август отбелязахме 

Международния ден на младежта.  

Официално е обявен от ООН през 1999 

г., а в България за първи път се отбелязва 

през 2007 г. На тази дата се дава 

възможност на държавите по света да 

покажат потенциала на младите хора, 

като отбележат техните постижения. 

Също така да бъдат планирани и начини, 

с които да бъдат включени в прогреса и 

развитието на обществото. 

Тази година мотото е "Гражданска 

ангажираност на младите хора", с акцент 

върху съпричастността на младото 

поколение за устойчиво развитие на 

човека, обявена от Организацията на 

обединените нации. Международният 

ден на младежта способства младите 

хора да бъдат по-лесно интегрирани в 

процеса на вземане на решения, които са 

на глобално, национално и местно ниво. 

На този ден във всяка страна се 

организират редица събития от и за 

младежи. 

На европейско ниво за младежите 

работи активно Европейската младежка 

фондация /ЕМФ/, основана от Съвета на 

Европа, с цел да осигури финансова 

възможност за европейски младежки 

дейности. По-конкретно ЕМФ подкрепя 

дейности, изпълнявани от младежки 

организации и мрежи, или от 

организации с дейност свързана с 

операции на Съвета на Европа в областта 

на младежките политики. Сред тях 

можем да споменем следните: 

� Образователни, социални, 

културни и хуманитарни дейности от 

европейски характер; 

� Дейности с насоченост към 

засилване на мира и сътрудничеството в 

Европа; 

� Изследвания и документална 

работа по младежки въпроси и др. 

Европейската младежка фондация 

подпомага следните видове дейности: 

1) Международна дейност: срещи на 

млади хора и младежки лидери в Европа, 

касаещи подкрепа на участие и 

междукултурно образование. 

Максимално възможният грант е 20 000 

евро; 

2) Годишен работен план: серия от 

дейности за няколко години, 

международни дейности, пилотни 

дейности и публикации. Максимален 

грант – 50 000 евро; 

3) Еднократен структурен грант: 

административни разходи, които са 

насочени към реализиране на 

регионални мрежи, целящи създаване на 

европейска структура. Максималният 

грант е 10 000 евро; 

4) Пилотна дейност: дейност, която 
е насочена към специфично социално 

предизвикателство с местен контекст. 

Максимум грант – 10 000 евро. 

Ние от Европа Директно – Варна 

засилено работихме на Деня на 

младежта, като предимно имахме 

посещения от млади хора, търсещи 

информация за Еразъм+, стажове в 

европейски институции, работа в 

чужбина и др. 
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Стаж в Европейския парламент 

 
 

На 15 август, стартира нова 

процедура по прием на документи за 

различни видове стаж в Европейския 

парламент. За ентусиастите, които 

желаят да натрупат професионален опит 

в сферата на европейските институции и 

европейската интеграция, това е 

примамлива възможност.  

ЕП организира всяка година платени 

и неплатени стажове, които са шанс за 

младите хора да се запознаят с дейността 

му. Стажовете са предназначени за както 

за студенти, така и за завършили висше 

образование. Те са общи и 

специализирани – по журналистика и 

писмени преводи. Също така са 

отворени и платените програми за 

висшисти "Робер Шуман". Те се 

организират два пъти в годината с 

продължителност 5 месеца. Крайният 

срок за кандидатстване е 15 октомври, 

пълна информация за видовете стаж и 

начините за записване ще намерите на 

http://bit.ly/1MtckS1 . Ще ви трябва и 

онлайн формуляр - http://bit.ly/1zDUBn2 . 

Успех!
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Европейски ден в памет на жертвите на сталинизма и 

нацизма 

 
 

 
 

 

 
На 23 август, се отбелязва Европейски 

ден на възпоменание на жертвите на 

сталинизма и нацизма (известен също и 

като Ден на черната панделка). Този ден 

е определен от Европейския парламент 

през 2008/2009 като „общоевропейски 

ден за почитане на паметта на жертвите 

на всички тоталитарни и авторитарни 

режими, които да бъдат почетени с 

достойнство и безпристрастно“, и се 

отбелязва всяка година от институциите. 

В документа, подписан от чешкия 

президент Вацлав Хавел, депутати на 

Европейския парламент и на Чешкия 

парламент, историци, политически 

затворници, учени, писатели и 

дисиденти, се призовава за 

международно осъждане не само на 

нацистките престъпления, но и 

престъпленията на комунизма. На този 

ден през 1939 г. (преди 76 години) между 

Германия и СССР се сключва договор за 

ненападение, известен като Пакта 

Молотов-Рибентроп. Заедно с него е 

приет и секретен протокол, в който са 

включени конкретни "сфери на влияние" 

и зони за окупация. С този пакт между 

Хитлер и Сталин се урежда началото на 

Втората световна война. 

През 2010 г. за първи път този ден се 

чества в България. 
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Програма за транснационално сътрудничество за 

региона на река Дунав 

 

 
 

      В средата на август, бе приета нова 

Програма за транснационални проекти за 

сътрудничество в съответствие със 

стратегията на ЕС за региона на река 

Дунав /EUSDR/. В нея са включени 

мерки относно насърчаване на 

иновациите и предприемачеството, 

опазване на природни и културни 

ресурси в региона на Дунав, както и 

подобряване на свързаността и 

подпомагане на преминаването към 

нисковъглеродна икономика. Програмата 

включва региони от 9 държави-членки на 

ЕС /Австрия, България, Хърватия, 

Чешката република, Унгария, Германия, 

Румъния, Словакия и Словения/ и 3 

държави извън ЕС /Босна и Херцеговина, 

Сърбия и Черна гора/. Молдова и 

Украйна също ще отговарят на условията 

за участие, след като се уреди 

финансирането от Европейския 

инструмент за съседство. За проектите по 

тази програма, ЕС ще инвестира над 202 

милиона евро от Европейския фонд за 

регионално развитие и 19,8 милиона евро 

от Инструмента за предприсъединителна 

помощ. За управляващ орган по 

програмата е определена Службата за 

национално икономическо планиране в 

Будапеща.
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Участие в Международен панаир на занаятите и 

изкуствата 

 
На 01.08.2015 г. стартира XIХ 

Международен панаир на занятите и 

изкуствата в гр. Варна. По традиция, 

екипът на Европа Директно – Варна 

взима участие в събитието с открит 

щанд насред изложението от прекрасни 

творби на различни автори с 

разностранни умения. От 1 до 21 август 

хиляди души, граждани и гости на 

града, станаха свидетели на творбите на 

едни от най-добрите автори в областта 

на изящното и приложното изкуство, 

художествените занаяти и музиката. По 

средата и в края на панаира хората 

имаха възможност да разговарят с 

нашия екип както за европейското 

културно разнообразие, така и за 

всичко, което ги вълнува по актуалните 

въпроси за Европа. В центъра на 

вниманието бяха теми като „Творческа 

Европа”, усвояване на европейски 

средства по европейските програми, 

проблема с емигрантите, дейността на 

мрежите Европа Директно, конкурси за 

стажове в европейски институции, 

правата на хората с увреждания и 

възрастните хора и др. 

Достигнахме до над 200 човека, за 

което помогна благоприятното 

разположение на изложението – в 

Морската градина на Варна, в близост 

до центъра, където имаше непрекъснато 

движение на туристи и граждани на 

града, които бяха изумени от 

разнообразието на изложението. Имаше 

щандове с творби, показващи типично 

български мотиви, на които 

контрастираше нашият щанд с 

литература и информация на европейска 

тематика. Раздавахме информационни 

материали на центъра и разказвахме за 

нашите дейности, дискутирахме правата 

на гражданите в Европа и интересни 

факти от ЕС. 
 

 

     
 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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Лятна школа за ученици 
 

През първата седмица на месец август се проведе лятна школа за ученици от 

основни и средни варненски училища, първенци в различни прояви и състезания, част 

от които са и едни от най-активните членове на Клуб „Приятели на Европа”. 

Поканихме за ръководители на детските групи възрастни членове на Клуб „Приятели 

на Европа”. 

Бяха проведени серия от мероприятия, възпитаващи в учениците спортен дух, 

любознателност към култура и занаяти, отделихме време да им разкажем и за 

европейското културно многообразие; с родители и учители се стремихме към 

засилване на дебатите по европейски въпроси чрез организиране на събития, игри и 

дискусии. Самите деца бяха водещи и организатори на някои от игрите. 

Лятната школа бе проведена извън територията на Варна, в хотел "Тонзос" под връх 

Бузлуджа. Имаше посещения в Казанлък, храм паметника в село Шипка, връх Шипка. 
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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 


