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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 хуманитарната 

дейност на ЕС  

 ЕК приветства допълнителна подкрепа на Фронтекс за България 

 Български деца стават шампиони в Европа и по света 

 Кандидатстването за пролетните стажове на ЕП започна 

 Награда за гражданското общество на ЕИСК 2016 

 Парламентът упражнява пълномощията си да разследва 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна  участва в Международен Панаир на 

занаятите и изкуствата 
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Полезно за вас: всичко, което трябва да знаем за 

хуманитарната дейност на ЕС 

 
На 19 август всяка година 

Европейският съюз участва в 
честването на безценния принос на 
хуманитарните работници, които 

всекидневно рискуват живота си, за да 
спасяват живота на други. На 
Международния ден на хуманитарните 
дейности се отбелязва годишнината от 
извършения през 2003 г. бомбен атентат 
срещу централата на ООН в Багдад, 

Ирак, отнел живота на 22 хуманитарни 

работници.  

Заедно с финансирането, 

предоставяно от държавите-членки на 
ЕС, Европейският съюз е най-големият 
донор на хуманитарна помощ в света. 
С хуманитарната помощ от бюджета 

на ЕС през 2015 г. са били 

подпомогнати общо над 134 милиона 
души, засегнати от природни бедствия 
или конфликти, в над 80 страни по 

света. 
За 2016 г. Европейската комисия 

прие най-големия първоначален 

бюджет, отпускан досега от нея за 
хуманитарна помощ — 1,1 милиарда 
евро. Рекордно високият бюджет беше 
предложен с оглед на увеличаващите се 
хуманитарни нужди — расте броят на 
бежанците и разселените лица поради 

въоръжени конфликти, увеличаващите 
се последици от природните бедствия, 
изменението на климата и 

икономическата криза. 
При все че природни бедствия като 

земетресението в Непал засегнаха 
милиони хора през 2015 г., въоръжените 
конфликти са най-значимият фактор за 
нарастващите хуманитарни нужди. 

 

 
 

Съгласно стандартите на ООН за 
най-високите равнища при кризисни 

ситуации, миналата година беше 
белязана от четири сериозни 

извънредни ситуации (Сирия, Ирак, 
Йемен и Южен Судан). През 2015 г. 
станахме свидетели на най-мащабното 
насилствено разселване от Втората 
световна война насам. 

Ето защо голяма част от 
хуманитарната помощ на ЕС е 
предназначена за бежанците и 

разселените лица, като Европейската 
комисия предоставя над 1 милиард евро 
— или близо 73 % от годишния си 

бюджет за хуманитарна помощ за 
2015 г. — за проекти в помощ на 
бежанците и вътрешно разселените 
лица. Основната част от хуманитарната 
помощ за бежанците (47 %) се състои в 
продоволствено подпомагане и 

изхранване. Другите основни сектори на 
подпомагане са здравеопазването 
(13 %), осигуряването на вода, 
канализация и хигиена (10 %), на 
подслон и нехранителни стоки (9 %) и 

защита (8 %). 

Предвид тези безпрецедентни 

хуманитарни кризи през 2015 г., 
Европейската комисия насочи своята 
хуманитарна помощ към най-

нуждаещите се и най-уязвимите, като 
едновременно с това даде по-решителен 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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отговор в тази област на политиката. На 
първата по рода си Световна среща на 
върха по хуманитарните въпроси, 

проведена през май 2016 г., ЕС 

приветства лансирането на голямо 

споразумение за пренасочването през 
следващите пет години на най-малко 

1 милиард щатски долара към най-

горещите точки на хуманитарна 
дейност, където има най-остри 

хуманитарни нужди. 

Всяка хуманитарната помощ е 
неутрална и независима и се предоставя 
на неправителствени и международни 

организации, ООН и дружествата на 
Червения кръст. 
През последните две десетилетия 

хуманитарните предизвикателства 
стават все по-комплексни, а достъпът на 
хуманитарните организации до 

нуждаещите става все по-труден. През 
последните 19 години близо 4000 

хуманитарни работници са пострадали 

при тежки нападения, като загиналите 
са повече от една трета от тях. По-

голямата част от жертвите на 
нападенията са граждани, които служат 
в собствените си страни. 

Намаляването на броя на 
нападенията срещу хуманитарни 

работници от 2013 до 2015 г. не 
означава, че професията е станала по-

безопасна. Причината за намалелия 
брой на атаките е, че по-малко 
хуманитарни работници са могли да 
бъдат разположени на място предвид 

нестабилната обстановка от гледна 
точка на сигурността. Вследствие на 
това хиляди нуждаещи се могат да 
останат без животоспасяваща подкрепа, 
ако несигурността принуди 

хуманитарните организации да спрат 
своите дейности или да се оттеглят от 
опасните региони. 

Нападенията срещу хуманитарни 

работници представляват безспорно 

нарушение на международното 

хуманитарно право, което има за цел да 
ограничи въздействието на 
въоръжените конфликти върху 

цивилното население. В него са 
установени отговорностите на 
държавните и недържавните участници 

при въоръжени конфликти и са 
формулирани основни въпроси, като 
например правото на хуманитарна 
помощ, защитата на цивилното 

население, в това число медицинските и 

хуманитарните работници, и защитата 
на правата на уязвимите групи. 

Ръководните принципи при 

хуманитарната дейност — хуманност, 
безпристрастност, неутралност и 

независимост — също се основават на 
международното хуманитарно право. 
Европейският съюз е твърдо решен 

да насърчава зачитането и спазването на 
международното хуманитарно право в 
глобален мащаб.  

 

 
 

Европейската комисия също така 
финансира обучение по международно 

хуманитарно право за гражданския и 

военния персонал, участващ в 
операциите на ЕС по управление на 
кризи. 

Източник: Европейска комисия - 

Информационен документ
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ЕК приветства допълнителна подкрепа на Фронтекс за 

България 

 

 
 

Европейската агенция за управление 
на оперативното сътрудничество по 

външните граници на ЕС - Фронтекс, 
реши да подсили съвместната операция 
в България в отговор на искане, 
подадено от българските власти на 29 

юли. Разширяването на операцията 
демонстрира ангажимента на ЕС да 
предоставя допълнителна подкрепа на 
страните-членки, когато е необходимо 
да се осигури ефикасно управление на 
миграцията и границите по т.нар. 

Балкански маршрут. 
Комисарят по миграцията, 

вътрешните работи и 

гражданството Димитрис 
Аврамопулос каза: "Приветствам 

решението на Фронтекс да увеличи 

контингента си в България и да помогне 

за поддържането на ефикасно гранично 

управление по Балканския маршрут. 
Въпреки че настоящото ни наблюдение 
не показва значими признаци на 
фрагментация или отклонения от 
маршрута, с Фронтекс сме готови да 
реагираме бързо, ако е необходимо". 

Фронтекс ще подсили контингента 
си в България с допълнителни 

служители и технически средства, 
включително техника за ефективно 

наблюдение на границата по суша и от 
въздуха. Допълнителните сили ще бъдат 
разположени постепенно през 
следващите седмици както на българо-

турската, така и на българо-сръбската 
граница. 
За България са заделени 91 милиона 

евро от Фонд "Убежище, Миграция и 
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Интеграция" и фонд "Вътрешна 
сигурност" на ЕС според националната 
програма за 2014-2020. Допълнително 

почти 12 милиона евро бяха отпуснати 

на страната като спешна помощ за 
конкретни мерки в отговор на 
настоящата ситуация. 

В момента Фронтекс има 
разположени 53-ма служители за 
наблюдение на границите и 10 експерти 

по документи на българските гранични 

КПП с Турция, и 19 служители по 

наблюдение на границата със Сърбия. 

 

 

 Български деца стават шампиони в Европа и по 

света 

 
На провеждащото се през август 

Първенство на Европейския съюз по 

шахмат в Австрия, Симеон Тодев от 
Шахклуб "Пловдив" е лидер при 

момчетата до 8 години със 100-

процентов резултат 5 точки от 5 

възможни. 

Симеон бе включен в официалната 
делегация на България за Шампионата 
на ЕС, след като завоюва квота с 
отличното си представяне на 
Държавното първенство тази година. 
Първенството на Европейския съюз 

се провежда в австрийския град Мурек в 
9 кръга по правилата на класическия 
шахмат за възрастовите групи до 8, 10, 

12 и 14 години. 

 

 
 

Георги Бошев от гр. Несебър, 
ученик от XII клас от Гимназията с 
преподаване на английски език „Гео 
Милев“ в град Бургас, постигна най-

висок резултат на световното 
състезание за ученици Microsoft Office 

World Wide Championship 2016, което се 
проведе в Орландо, Флорида, от 7 до 11 

август 2016 г. Той спечели в 

конкуренция с 400 000 участници от 
повече от 130 държави. 

Георги Бошев и още четирима 
български ученици участваха в 
състезанието в рамките на 
проекта „Microsoft YouthSpark - 

Кариера в ИТ“, реализиран от 
Сдружението на завършилите 
Стопанския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 

(FEBA Alumni) с финансовата подкрепа 
на Microsoft. „Щастлив съм, че успях да 
се сертифицирам до това ниво. Ще 
продължавам да изучавам технологии, 

макар моите основни интереси да са в 
областта на медицината. Участвам във 
всички възможни мероприятия, 
организирани от училището, свързани с 
технологиите“, каза Георги Бошев. 

 

 
 

 

Не можем да не споменем и 

варненския принос на олимпиадата в 
Рио. Елица Янкова на 21 г. от Варна, 
спечели първи медал за България от 
олимпийските игри в Рио. 

Представителката ни в категория до 48 
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кг на борбата завоюва бронзов медал в 
дебютното си участие на най-големия 
спортен форум на планетата. 
За Янкова, която е сред най-младите 

в родната делегация на игрите в Рио, 

това е най-големият успех в кариерата 
до момента. Тя е бронзова медалистка 
от европейското в Рига през тази 

година, а през 2015-а на Европейските 
игри в Баку се окичи със сребро. Също 
така Елица Янкова е световна 
шампионка за девойки от първенството 
в София през 2013 г. 

 

 
 

 

 

  

 Кандидатстването за пролетните стажове на ЕП 

започна  

 

 
 

Парламентът предлага в своя 
секретариат няколко варианта за 
стажове, чрез които предоставя 
възможност за професионално обучение 
и за придобиване на повече познания за 
това какво е Европейският парламент и 

с какво се занимава. 
Кандидатстването за пролетните 

стажове в ЕП през 2017 е отворено от 15 

август до 15 октомври. Вижте повече за 
видовете стажове и условията на 
http://bit.ly/2bh45Pi 

- Стажове за лица, притежаващи 

диплома за завършено висше 
образование (наречени стажове 
„Робер Шуман“); 

- Стажове за обучение 
- Стажове по писмен превод за 

лица, завършили университет 
- Стажове за обучение по превод 

- Конферентни преводачи 

 

 

 

 

Награда за гражданското общество на ЕИСК 2016 
 

Наградата на Европейския 
икономически и социален комитет е на 
обща стойност 50 000 евро, която може 
да бъде поделена между най-много 

петима лауреати, ще бъде връчена на 15 

декември 2016 г. 
В конкурса могат да участват 

организации на гражданското общество, 
официално регистрирани в ЕС, които 
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работят на европейско, национално, 

регионално или местно равнище. Той е 
открит и за отделни лица. 
Приканваме отговарящите на 

условията организации и лица, 
осъществили стойностни проекти, да 
кандидатстват за наградата на ЕИСК за 
гражданското общество за 2016 г. 

Срокът за представяне на 
кандидатури е 9 септември 2016 г. 
Повече информация можете да 

получите на 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eve

nts-and-activities-civil-society-prize-2016  

 

 

 
 

 

Парламентът упражнява пълномощията си да 

разследва 

 

 
 

В последните месеци ЕП създаде 
анкетни комисии, за да проучи 

разкритията за измами при тестовете на 
емисии от колите и за прикриването на 
собственост в офшорни центрове. Две 
последователни специални комисии пък 
посвещават много усилия за 
гарантиране на справедливо 
корпоративно облагане. Всички тези 

комисии са показателни как 
Парламентът използва пълномощията 
си да разследва, за да обърне внимание 

на тревогите на хората и да постави 

важни въпроси в политическия дневен 

ред. 

Правото на Парламента да провежда 
разследвания произтича, от една страна, 
от официални решения на страните-
членки, а от друга, от това, че той е 
призван да защитава интересите на 
хората, които са го избрали. Тъй като 
компетенциите на анкетните комисии са 
стриктно определени в европейските 
договори, депутатите често предпочитат 
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да създадат друг тип комисии, които 

наричат „специални“, за да разгледат 
по-общи теми или такива, които засягат 
страни извън ЕС. Парламентът също 
така търси как да подобри начина, по 
който работят анкетните комисии, за да 
засили ефективността на тази форма на 
парламентарен контрол. 
С договора от Маастрихт от 1992 г. 

Парламентът получи официално 

правото да разследва нарушения на 
правото на ЕС или лошо прилагане на 
правото от европейски институции или 

от властите в страните-членки. Текстът 
е записан в чл. 226 на Договора за 
функционирането на ЕС. 

Анкетната комисия може да кани 

свидетели или да изисква документи, но 

съответната страна-членка или 

европейска институция решава кого 
точно да изпрати пред депутатите и 

дори може да откаже сътрудничество от 
съображения за секретност или за 
обществена или национална сигурност. 
Тези правила са залегнали в общо 
решение на Съвета, Парламента и 

Комисията. 
Освен двете наскоро създадени 

комисии – за измерването на емисиите 
при колите и за досиетата от Панама, 
Парламентът е имал още три анкетни 

комисии от влизането в сила на 
Договора от Маастрихт. Сред 

разследваните въпроси са действията 
относно кризата с болестта „луда крава“ 

(комисията заседава през 1996-1997 

година). 
Договорът за функционирането на 

ЕС предвижда, че Парламентът може да 
изготви подробни разпоредби за начина 
на работа на анкетните комисии, но тъй 

като те засягат и другите европейски 

институции, както и страните-членки, 

законодателният акт, с който се уреждат 
тези въпроси, трябва да получи 

съгласието на Съвета и Комисията. 
В края на предишния мандат (през 

април 2014 г.) Парламентът одобри 

регламент, който би му дал повече 
правомощия да привиква конкретни 

служители и да изисква санкции, ако те 
отказват безоснователно да сътрудничат 
на комисията. Европейските 
правителства, представени в Съвета, и 

Комисията обаче изразиха резерви към 

текста. Към момента Парламентът 
търси преговори с тях за постигането на 
компромис. 
Ако Парламентът иска да проучва 

въпроси извън обхвата, даден на 
анкетните комисии в европейските 
договори, депутатите могат да изберат 
да сформират специална комисия. Това 
се случва например, ако става дума не 
за нарушения на европейското право, а 
за по-общи теми като климатичните 
изменения или икономическата криза, 
или ако темата засяга страни извън ЕС. 

Специалните комисии нямат 
официални правомощия да водят 
разследвания, така че когато те канят 
някого на изслушване или търсят 
информация, те зависят в още по-голяма 
степен от добрата воля на 
правителствата и на отделните лица за 
сътрудничество. 

Резултатът от работата им често са 
конкретни предложения за бъдещи 

законодателни промени – например, 

първата комисия по данъчните 
постановления формулира идеи за по-

справедливо данъчно облагане. 
В Парламента до момента са били 

създадени 16 специални комисии, като 
сред въпросите, с които те са се 
занимавали, са транспортирането през 
Европа на заподозрени за тероризъм от 
ЦРУ (през 2006 г.), климатичните 
изменения (2007 г.), икономическата и 

финансовата криза (2009 г.), 
организираната престъпност, корупция 
и прането на пари (2012 г.), както и 

корпоративното данъчно облагане. 

 
Източник: ЕП
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Европа Директно - Варна  участва в Международен 

Панаир на занаятите и изкуствата
 

 

На 01.08.2016 г. стартира XХ 

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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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 


