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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? 

• Кристалина Георгиева стана зам.-председател на Еврокомисията  

• ЕП одобри Споразумението за асоцииране с Украйна 

• ЕК започва наказателна процедура срещу България 

• EURES предлага живот и работа във Финландия 

II. EDIC в действие! 

•  Участие в Карнавално шествие в подкрепа на кандидатурата на 

Варна за Европейска столица на културата 2019 

• Черноморски туристически форум – Варна 2014 

• Отбелязване на Европейски ден на езиците 
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Кристалина Георгиева стана заместник-

председател на Европейската комисия 
 

Кристалина Георгиева се заема с 

комисията по бюджет и човешки 

ресурси, а освен това е избрана и за 

заместник-председател на върховния 

орган в Брюксел. 

„Георгиева показа безпогрешна 

служба в досегашната комисия. Тя 

имаше безукорен път и постигна 

уважението на хората и правителствата 

навсякъде по света. Изгради мрежа от 

впечатляващи отношения“, каза за 

бълкарката председателят на Комисията 

Жан-Клод Юнкер. 

На новия си пост българският 

представител в ЕК ще работи тясно с 

останалите заместници на председателя 

и ще напътства работата на 

еврокомисарите. Тя ще следи 

генералните дирекции по бюджет, 

човешки ресурси, по преводи, 

Европейската служба за борба с 

измамите. Георгиева ще наблюдава също 

службите по разплащанията и 

назначенията, по инфраструктурата и 

логистиката. Нейна отговорност ще 

бъдат Европейската служба за подбор на 

кадрите и Европейското училище за 

администрацията. 

Председателят на новата ЕК ще има 

общо шестима заместници, три от които 

са жени. За формирането на официалния 

състав на новата комисия, той сподели: 

„Не беше никак лесно да се състави 

комисията. Проведох интервюта с всеки 

един от еврокомисарите. 11 комисари 

имат солиден икономически и финансов 

бекграунд, а 8 от тях има опит във 

външната политика, така че новата 

Еврокомисия ще може да се изправи 

срещу всички предизвикателства пред 

Европа.“ 

 

 

 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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ЕП одобри споразумението за асоцииране на Украйна 

с ЕС 
 

 
 

На 16 септември Европейският 

парламент одобри Споразумението за 

асоцииране с Украйна! 

Споразумението предвижда 

политическо асоцииране и икономическа 

интеграция между ЕС и Украйна, както и 

свободен пазарен достъп за двете страни. 

С тези политически разпоредби Украйна 

е с една крачка по-близо до ЕС, като се 

отварят възможности за създаване на 

базови правила за сътрудничество в 

области като енергетика, транспорт и 

образование. В Споразумението са 

предвидени и изисквания към Украйна 

за провеждане на реформи и за зачитане 

принципите на демокрацията, правата на 

човека и върховенството на закона. 

„Това е исторически момент“, заяви 

председателят на ЕП Мартин Шулц в 

обръщението си към депутатите от 

пленарните зали в Страсбург и Киев 

свързани с директна видео връзка. 

„Решението на двата парламента да 

гласуват днес едновременно 

споразумението е свободна демокрация, 

обратното на контролирана демокрация. 

Европейският парламент винаги е 

защитавал териториалната цялост и 

суверенитет на Украйна и ще продължат 

да го прави“, добави г-н Шулц. 

Преди ратификацията президентът 

Порошенко заяви: "Украинците успяха 

да обърнат посоката на експреса, който 

доскоро се движеше на изток, и аз се 

надявам, че днешното гласуване 

потвърждава този избор. Нашите 

синхронизирани ратификации са 

празник не само за Украйна, но и за 

Европа, защото без Украйна няма 

обединена Европа. Искам да благодаря 

на Европа за подкрепата в тези трудни 

времена и в същото време бих искал да 

обърна внимание на нашето 

правителство - ЕС иска само едно в 

замяна - реформи. Призовавам Ви да не 

ги отлагате по никакъв начин!“ 

Приетият текст можете да намерите 

на: 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/t

exts-adopted.html 
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Европейската комисия започва наказателна 

процедура срещу България 
 

 
 

Европейската комисия открива 

наказателна процедура срещу България 

за това, че не е започнала да изплаща 

депозитите в КТБ, според 

прессъобщение на ЕК. С откриването на 

тази процедура за нарушение Комисията 

изпълнява задължението си да следи за 

спазването на правото на ЕС от страна 

на държавите членки. По-конкретно, 

процедурата за нарушение е открита 

срещу Република България за 

неправилното транспониране на член 1, 

параграф 3 и член 10, параграф 1 от 

Директива 94/19/ЕО (Директивата 

относно схемите за гарантиране на 

депозити), както и за неспазване на 

принципа за свободно движение на 

капитали съгласно член 63 от ДФЕС. В 

прессъобщението се казава, че 

„Комисията очаква да се предостави 

незабавен достъп на вложителите до 

сумата от банковия им депозит, на която 

имат право. Комисията изпраща 

официално уведомително писмо до 

България, което е първият официален 

етап на процедурите за нарушение. 

Крайният срок за отговор от страна на 

България е 15 октомври.” Пълният текст 

на прессъобщението на Европейската 

комисия можете да намерите на: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

1041_bg.htm . 

 

 

 

 

 

 

EURES – живот и работа във Финландия 

 
През септември EURES фокусира 

вниманието си върху съвети за 

преместване и работа във Финландия. 

Новото ръководство на EURES 

„Готови ли сте за промяна?” ви съветва 

внимателно да попълните заявлението си 

за кандидатстване, за да избегнете 

грешки и да го откроите колкото е 

възможно повече, тъй като 

работодателят вероятно ще получи 

стотици кандидатури. По правило 

мотивационното писмо не трябва да е 

повече от страница, трябва да посочва 

едно или две лица за препоръка и да 

обяснява защо вие сте най-добрият 

кандидат за работата. 
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„Разкажете защо сте мотивирани да 

вършите тази работа и заявете, че 

желаете да усвоите нови задачи. Ако не 

говорите фински, кажете на бъдещия 

работодател, че искате да го научите и да 

станете част от финската култура“, 

наставлява Ханеле Сойрила, съветник на 

EURES от Финландия. 

 След това Ханеле отбелязва, че е 

възможно работодателите да проверят 

профила ви във Фейсбук и други 

социални мрежи, затова се уверете, че 

страниците ви изглеждат 

представително. Ако изпращате 

кандидатурата по електронен път, името 

в адреса на електронната ви поща също 

трябва да съответства на целта. 

 Едни от първите въпроси, които е 

вероятно работодателят да ви зададе на 

събеседването, са защо кандидатствате и 

защо сте подходящ за тази длъжност. 

Ръководството ви предлага да 

подготвите отговорите, като съставите 

примерно списък на професионалните и 

личните си качества. Преди 

събеседването е желателно също да 

проучите уебсайта на компанията, за да 

знаете повече за мястото, където желаете 

да постъпите. 

 На събеседването може да 

присъстват двама или повече служители 

от компанията. Обстановката е най-общо 

спокойна, но трябва на всяка цена да се 

явите навреме – точността е закон във 

Финландия. Стилът на обличане е 

ежедневно-елегантен, но в деловите 

среди мъжете обикновено носят 

костюми. Ако носите бижута, сложете 

по-скоро нещо изчистено и просто, а не 

натруфено. 

„В зависимост от вида работа, на 

събеседването можете да покажете пред 

компанията трудовия си стаж чрез 

портфолио, което сте изготвили 

предварително. Така работодателите ще 

добият добра представа какво сте 

правили в миналото“, добавя Ханеле. 

 Според бюлетина на Европейската 

комисия „Европейска трудова 

мобилност“ от април 2014 г., във 

Финландия EURES предлага най-много 

свободни работни места за: продавачи и 

демонстратори в магазини, финансови и 

търговски специалисти от средно 

равнище, домашни помощници и 

персонал за ресторантьорски услуги. 

 Бюлетинът показва също голям брой 

свободни работни места за градинари и 

растениевъди, също и за чистачи.  

За да изтеглите ръководството 

„Готови ли сте за промяна?”, посетете 

http://bookshop.europa.eu/bg/--

pbKE3012898/ . 

За бюлетина на Европейската 

комисия „Европейска трудова 

мобилност“ от април 2014 г., посетете 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=9

55 . 

 

Източник: EURES – The European Job 

Mobility Portal 
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Участие в Карнавално шествие в подкрепа на 

кандидатурата на Варна за европейска столица на 

културата 2019 г. 

 
На 31 август Европа Директно – 

Варна взе участие в специално 

организираното карнавално шествие 

„Карнавал на мечтите” във връзка с 

подкрепата на кандидатурата на Варна за 

европейска столица на културата през 

2019 г.  

Градският карнавал даде възможност 

на варненски танцови школи, спортни 

клубове, ансамбли, детски градини, 

читалища, училища, културни 

институции, варненци и гости на града, 

да се включат в пъстроцветното 

мероприятие с много настроение – 

всички обединени от идеята да 

подкрепят морската столица, да се 

запознаят с нови хора и разбира се, да се 

забавляват. Празникът бе посетен от 

около 300-400 души. 

По време на шествието успяхме да 

разговаряме с хората, да им разкажем за 

нашия информационен център и да ги 

уверим, че при нужда от информация и 

съдействие по европейски въпроси, 

винаги са добре дошли. На всички 

проявили интерес бяха раздадени 

информационни материали от 

библиотеката на центъра. 

 

                
 

 

EDIC в действие! 
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Черноморски туристически форум - Варна 2014 
 

В периода 18-20 септември в Гранд 

хотел „Димят” екипът на Европа 

Директно – Варна взе участие в 

тазгодишното издание на Черноморски 

туристически форум – Варна. Темата на 

форума тази година беше "Историко-

археологически туризъм – наследство с 

перспектива". В тази връзка 27 общини 

представиха на изложението културното 

наследство и забележителности на 

страната ни. Посещаемостта на 

събитието бе голяма. През щанда ни в 

рамките на няколко часа минаха 

представители от други общини, 

туристи, гости на мероприятието от 

града и региона, студенти, обучаващи се 

по специалност „Туризъм”, 

представители на туристически 

организации и много други. 

На посетителите им беше интересно 

чрез нас да погледнат и отвъд границите 

на България, като заедно дискутирахме 

европейския културен туризъм, 

насърчаване на туризма в Европейския 

съюз, основни аспекти от Европейската 

политика за туризма. Освен това на 

нашия щанд посетителите имаха 

възможност да получат материали от 

библиотеката на центъра и да зададат 

своите въпроси.  

Благодарим ви, че бяхте с нас в 

седмото издание на Черноморски 

туристически форум – Варна 2014! 

 

За повече информация относно туризма 

в ЕС, можете да посетите: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/touris

m/index_bg.htm  
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Отбелязване на Европейски ден на езиците 

 
В края на септември традиционно 

отбелязахме Европейския ден на 

езиците! 

Нашата програма започна от 17:30 на 

сцена „Раковина” в обичаната от всички 

Морска градина. Тя включваше песни и 

рецитали на чужди езици, изпълнени от 

възпитаници на варненски езикови 

гимназии. По покана на нашите 

приятели и партньори от Алианс 

Франсез Варна, гостуваха деца от 

Франция, които пяха на родния си език и 

забавляваха публиката с танци. Сред 

аудиторията имаше и малки деца, 

изучаващи чужди езици, които научиха 

много нови думички на английски, 

френски, немски и др., и които с радост 

участваха във викторина за страните в 

Европа. Всички те се радваха на награди 

от библиотеката на центъра. В края на 

концерта всеки можеше да остане малко 

повече, за да разговаря с екипа ни на 

европейска тематика, както и да получи 

информационни материали от центъра. 

Програмата продължи на плажната алея, 

където се проведе т.нар. Кафе Полиглот.
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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 


