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ГРАД ВАРНА, БУЛ ПРИМОРСКИ № 135 

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 

    България и македония 

    една планета не е достатъчна 

    Европа 2020 

    сиера леоне 

    30 години еразъм + 

    бъдещето на европа 

    френският президент посети варна

ЕДИЦ в Действие 

Очаквайте ни 
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В ЕВРОПА И ПО СВЕТА

Европейският съюз приветства подписването 

на двустранния "Договор за приятелство, 

добро съседство и сътрудничество" между 

България и бившата югославска република 

Македония. 

Това споразумение демонстрира решимостта 

на двете страни да преодолеят двустранните 

проблеми и е вдъхновение за целия регион. 

Това е положителна стъпка напред в 

добросъседските отношения и засилва 

перспективата на ЕС за република Македония в 

интерес на нейните граждани. 

България  и  Македония  

тази стъпка може да се приеме като първата на 

македония за подаване на документи за 

членуване в ес. 

След дълги години спорове относно 

принадлежността на различни дейци и 

творци, се надяваме това споразумение да 

сложи край на дразгите помежду ни. 

Част от уговорката на министър- 

председателя на българия с македонският 

му колега засягаше именно културната 

наследственост.
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За по-малко от 8 месеца жителите на планетата 

земя, сме изразходвали повече ресурси, от 

колкото планетата може да възстанови за 1 

година. Може да се каже, че изразходваме 

ресурс за 1,7 планети, а не разполагаме с 

толкова.  

ако в следващите години не променим изцяло 

отношението си към изразходването на 

ресурсите, които планетата ни предоставя, то 

процесът ще бъде необратим и планетата ни ще 

започне да умира.   

към 2016 е създадена следната графика, която 

изобразява държавите, които използват най- 

много ресурси според начина си на живот. 

 http://wwf.to/1IDm3Cv 

Една планета не е достатъчна

 ако желаете може да изчислите какъв е 

вашият личен отпечатък върху 

планетата земя на: 

https://www.footprintcalculator.org/ 

Колко планети са ни необходими, 

ако живеехме като (за 2016г.) 
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Платформата се основава на пет области на 

действие: 

Действия в целия спектър на политиките като 

трудов пазар, осигуряване на минимален 

доход, здравеопазване, образование, жилищно 

настаняване и достъп до основни 

разплащателни сметки. 

Подобряване на използването на средства на 

ЕС в подкрепа на социалното приобщаване. 

Комисията предложи 20 % от Европейския 

социален фонд да бъдат предназначени за 

борба с бедността и социалното изключване. 

Осигуряване на солидни доказателства за това 

какво работи и какво не в областта на 

иновациите в социалната политика преди 

тяхното масово прилагане. 

Работа в партньорство с гражданското 

общество в подкрепа на по-ефективно 

изпълнение на реформите в областта на 

социалната политика. Участието на хората, 

които живеят в бедност, вече е признато за 

катализатор на стратегиите за приобщаване. 

Бе установена засилена координация на 

политиките между страните от ЕС с помощта 

най-вече на отворения метод на координация 

за социална закрила и социално приобщаване 

(социален ОМК) и на Комитета за социална 

закрила. 

Европа  2020
Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ има 

пет амбициозни цели в областта на заетостта, 

иновациите, образованието, социалното 

приобщаване и климата и енергията, които 

трябва да бъдат постигнати до 2020 г. 

Трите водещи инициативи на „Европа 2020“ в 

областта на заетостта, социалните въпроси и 

приобщаването са: 

„Младежта в движение“ – цели да подобри 

шансовете на младите хора да си намерят 

работа, като помага на студенти и стажанти 

да натрупат опит в други страни и като 

подобрява качеството и привлекателността на 

образованието и обучението в Европа 

„Програма за нови умения и работни места“ – 

цели да вдъхне свежи сили на реформите на 

пазара на труда, за да помогне на хората да се 

сдобият с уменията, нужни за работните места 

на бъдещето, за да създаде нови работни 

места и за да подобри законите на ЕС за 

заетостта. 

„Европейска платформа срещу бедността и 

социалното изключване“ – има за цел да 

подпомага работата на всички равнища, за да 

бъде достигната основната цел на ЕС, за която 

бе постигнато споразумение – избавяне на поне 

20 млн. души от бедността и изключването до 

2020 г. 

източник: 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=956&langId=bg 
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СИЕРА  ЛЕОНЕ  

 
         След смъртоносните свлачища и наводненията, причинили стотици жертви в Сиера 

Леоне и разселени около 1100 домакинства, ЕС освободи първоначална сума за спешна

хуманитарна помощ от 300 000 евро за най-уязвимите семейства, засегнати от това 

бедствие. ЕС е активирал и спешната система за картографиране "Коперник", за да 

предостави карти за оценка на щетите, които да помогнат с усилията за подпомагане, а 

експерт по хуманитарна помощ на Комисията е на път да оцени нуждите на място. 

         Общата помощ на ЕС за Сиера Леоне възлиза на 376 млн. Евро в подкрепа на 

дългосрочното развитие от 2014-2020 г. ЕС, заедно с държавите-членки, също бе начело 

на усилията за подкрепа на страната по време на избухването на ебола. Общата сума от 

2 млрд. Евро за периода 2014-2016 г. бе предоставена на трите засегнати от кризата 

държави, сред които и Сиера Леоне, включително 70 млн. Евро от хуманитарна помощ от 

Европейската комисия.

Източник: 

https://ec.europa.eu/echo/news/eu-sends-emergency-relief-sierra-leone_en

Снимка: Европейска Комисия
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      „Еразъм“ (ERASMUS) –  е програма на Европейския 

съюз за студентски обмен с цел обучение и стаж в 

чужбина, в която през 2012 година участват 33 

държави. Програма „Еразъм“ е най-добре 

познатата програма на Европейския съюз. „Еразъм“ 

е част от стратегията за борба с младежката 

безработица на Европейския съюз. Програмата 

оказва подкрепа в постигането на модерно висше 

образование, поддържащо по-тесни връзки между 

академичните институции и работодателите. 

Първоначално програмата е само за студентски 

обмен с цел обучение, но от 2007 г. целта може да

бъде и стаж. През учебната година 2011/12 в 

програмата се очаква да вземат участие повече от 

250 хил. студенти. Бюджетът на програмата за 

периодна 2007 – 2013 г. е ок. 3 млрд. Евро.       Програмата „Еразъм“ е кръстена на холандския 

философ и хуманист Дезидерий Еразъм Ротердамски. 

Той живее във времето на велики географски и научни 

открития. Създадена на 30 януари 1987 г. като 

програма на Европейската общност за студентска 

мобилност, Еразъм е напълно децентрализирана 

програма за сътрудничество в областта на висшето 

образование. За периода 1987 – 2012 г. в нея са 

участвали близо три милиона студента. 

 В продължение на 15 години ЦРЧР се утвърждава като 

успешна национална структура за управление на 

европейски образователни програми. Още от 1999г. 

Центърът е включен активно в администрирането и 

управлението на европейските образователни 

програми и инициативи. Постепенно Центърът се открои 

със собствен разпознаваем облик сред националната 

образователна общност на всички нива, не само като 

администратор на финансираните от Европейския 

съюз програми, но преди всичко – като платформа за 

обмен на иновативни образователни методи и добри 

практики за разрешаване на предизвикателства,

възникващи в системата на образованието и 

обучението.

3 0  г одини  Е р а зъм+
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      В продължение на 15 години ЦРЧР се утвърждава като успешна национална структура за 

управление на европейски образователни програми. Още от 1999г. Центърът е включен активно 

в администрирането и управлението на европейските образователни програми и инициативи. 

Постепенно Центърът се открои със собствен разпознаваем облик сред националната 

образователна общност на всички нива, не само като администратор на финансираните от 

Европейския съюз програми, но преди всичко – като платформа за обмен на иновативни 

образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи 

в системата на образованието и обучението.  

       В края на 2013 година приключи програмният и финансов период на европейската 

програма за образование и обучение „Учене през целия живот”, администрирана от ЦРЧР в 

качеството му на българска Национална агенция. Като признание и продължение на високите 

резултати, постигнати от програмата, още от 1 януари 2014 започна своето действие новата 

Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”. 

      

източник: https://ec.europa.eu/programmes/e 

rasmus-plus/anniversary/30th-anniversary- 

and-you_bg

     Заедно с управлението на секторните програми 

„Коменски”, „Леонардо да Винчи”, „Еразъм”, 

„Грюндвиг” и „Учебни визити”(изграждали 

програмата „Учене през целия живот”), през 

изтеклия период Центърът системно работи и по 

хоризонтални стратегически цели на Програмата, 

като ИКТ в образованието (eTwinning), признаването 

и валидирането на умения (Europass и ECVET), 

академично признаване и качество в сферата на 

висшето образование (Болонски процес), развитие 

на национална система за кариерно ориентиране 

(Euroguidance), основани на практиката анализи на 

системите за образование и обучение (Евридика и 

ReferNet), изучаването на езици (Европейски езиков 

знак). Център за развитие на човешките ресурси e 

Националната агенция за България по 

администриране на Програма „Еразъм+” за периода 

2014-2020.
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Снимка IMDb

Кадър от филма "Уестърн"

В Бялата книга, представена от Европейската 

комисия на 1 март 2017, се посочват 

възможни пътища за бъдещето на Европа. 

Изправени сме пред множество 

предизвикателства — като се започне от 

глобализацията и се стигне до 

въздействието на новите технологии върху 

обществото и работните места, до 

опасенията във връзка със сигурността и 

възхода на популизма. Не бива да оставяме 

тези тенденции да ни повлекат, а трябва да 

се възползваме от възможностите, които те 

предоставят. Затова в Бялата книга се 

предлагат пет сценария за развитието на 

Съюза в зависимост от избора, който ще 

направим. Бялата книга бележи началото, а 

не края на този дебат. 

Бъдещето  на  европа

На 13 септември 2017 г. председателят 

Юнкер ще произнесе своята годишна реч за 

състоянието на Съюза, в която се 

разглеждат тези въпроси
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Снимка IMDb

Кадър от филма "Уестърн"

Продължаваме, както досега - Европейският 

съюз се съсредоточава върху изпълнението 

на програмата си за положителни реформи. 

Остава само единният пазар - Европейският 

съюз постепенно се фокусира върху единния 

пазар. 

Тези, които искат да правят повече, правят 

повече -  ЕС-27 дава възможност на 

желаещите държави членки да правят 

повече заедно в определени области. 

Правим по-малко, но по-ефективно 

- Европейският съюз се съсредоточава върху 

постигането на повече и по-бързи резултати 

в избрани области на политиката, като прави 

по-малко в други области.

Правим много повече заедно - държавите 

членки решават да правят много повече 

съвместно във всички области на 

политиката.

Всяка година през септември председателят 

на Европейската комисия произнася своята 

реч за състоянието на Съюза пред Европейския 

парламент, в която прави преглед на 

постигнатото през изминалата година и 

представя приоритетите за предстоящата 

година. Председателят посочва и начина, по 

който Комисията ще се справи с най- 

неотложните предизвикателства, пред които е 

изправен Европейският съюз. След речта се 

провежда разискване в пленарната зала. Това 

поставя началото на диалога с Парламента и 

Съвета за подготовка на работната програма 

на Комисията за следващата година. 

Залегналата в Договора от Лисабон реч за 

състоянието на Съюза е предвидена в 

Рамковото споразумение от 2010 г. за 

отношенията между Европейския парламент и 

Европейската комисия, което също предвижда, 

че председателят изпраща писмо за 

намеренията на председателя на Европейския 

парламент и на председателството на Съвета, 

в което представя в подробности действията, 

които Комисията възнамерява да предприеме 

посредством законодателни и други 

инициативи до края на следващата година (в 

този случай 2018 г.). 

източници: 

 http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-2321_bg.htm 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_bg 
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френският президент 

посети варна

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата 

му посетиха Варна за да се срещнат с българският 

президент и премиер 

те бяха  посрещнати на летище Варна от министър- 

председателя Бойко Борисов, министъра на 

външните работи Екатерина Захариева и кмета на 

варна иван портних. В чест на френския държавен 

глава беше построен взвод матроси. 

Еманюел Макрон и първата дама Бриджит Макрон 

 пренощуваха в резиденцията Евксиноград край 

Варна, в известното слънчево бунгало, което по 

традиция приютява дърьжавният глава или 

министър-председателят.  

сутринта  се състоя и официалната церемония по 

посрещане на френската президентска двойка от 

 президента Румен Радев.  

 Еманюел Макрон  разговаря с президента Румен 

Радев и с премиера Бойко Борисов. като Сред 

основните теми, които те  обсъдиха, бяха:  

Визитата е по покана на премиера Борисов. 

българското председателство на Съвета 

на Европейския Съюз

 присъединяването на България към 

Шенген

евроинтеграцията на Западните 

Балкани

правата на европейците при 

командировки в чужбина

проблемът с т. нар. социален дъмпинг. 
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След разговорите в петък Макрон и Борисов 

 посетиха Центъра с навигационни 

симулатори във Висшето военноморско 

училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна. 

Междувременно първата дама на България 

Десислава Радева, показа на Брижит Макрон 

красотата на Ботаническата градина и 

уникалните покои на румънската кралица 

Мария в Двореца в Балчик. 

по-късно Г-жа макрон се разходи в центъра на 

варна и морската градина.

Това е първото посещение на 

френски държавен глава у нас от 

10 години.

обща снимка на двете президентски семейства 
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ЕДИЦ  в  Действие

Международният панаир на занаятите и 

изкуствата „Булгарика” е най-голямото арт 

изложение в България. В своето 21 издание, 

жителите и гостите на град Варна 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 едни от най-добрите автори в областта 

на изящното и приложното изкуство, 

приложните занаяти и музиката. 

Европа  Директно  -  Варна  участва  в  

Международен  

Панаир  на  занаятите  и  изкуствата 

Тази година изданието 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 бяхме и ние с щанда на ИЦ 

Европа Директно, където раздавахме 

безплатни материали от библиотеката на 

Европа, а също и водихме дискусии с 

посетителите относно различните права, 

възможности и ползи, които предлага ЕС на 

жителите си.  
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Очаквайте  ни

      През месец септември ЕДИЦ Варна ще организира събитие посветено на Екологията и 

чистота на водите.  Като морски град, Варна, трябва да обърне сериозно внимание на 

водните си басейни, защото от тях зависи доброто качество на живот на жителите на 

града, както и устойчивостта на морският бизнес и туризмът. Семинарът ще има за цел да 

повиши информираността относно устойчивите бизнес практики за опазване на водните 

източници чисти и прилагането им в България. 

        Често използваме пластмаса за еднократна употреба, като по този начин се губят 

ценни ресурси. Дори не се замисляме, че нещата, които лесно достигат до нас като 

потребители - найлонови торбички, пластмасови чаши и чинии, сламки, имат аналог, който 

също е толкова лесно достъпен, но не ни го предлагат масово  – например платнени торби, 

чаши и чинии за многократна употреба, прибори.  Последиците за околната среда от 

употребата на пластмаса са не просто видими, а драматични.  Всяка година стотици 

хиляди морски обитатели умират, защото бъркат пластмасовите отпадъци с храна. 

Малките пластмасови частици също така достигат и до нашата трапеза, като 

консумираме морска храна. 

Снимка: Green Peace
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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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