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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? 

• Бъдете активни - Европейска седмица на спорта 2015     

• Забрана за търговия с продукти от тюлени                       

• На 8 септември отбелязахме Международния ден на грамотността 

• Над 6 млн. евро помощ за бедствията в България           

• Международен ден за защита на озоновия слой              

• Програма за 40 млн. евро за сътрудничество за Балканите и 

Средиземноморието 

• ЕК предприема стъпки за справяне с дългосрочната безработица 

• Европейската комисия организира обществена консултация за 

трансграничното сътрудничество между Румъния, България и Гърция 

• 24-часова телефонна линия в помощ на българи в чужбина 

• Официално откриване на Европа Директно – Видин и Европа 

Директно - Хасково 

 

II. EDIC в действие! 

•     Отбелязахме Европейски ден на езиците 

•    В подкрепа на музикални таланти 
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Бъдете активни - Европейска седмица на спорта 2015 

 

 
 

  
На 7 септември в Брюксел бе 

сложено началото на Европейската 

седмица на спорта. Мероприятието е по 

предложение на депутата Сантяго Фисас 

и ще бъде отбелязвано всяка година. По 

време на инициативата бяха проведени 

разнообразни спортни дейности във 

всички 28 страни-членки от ЕС, както и 

в БЮР Македония, Исландия, Норвегия, 

Лихтенщайн и Турция.  

Последно проучване на 

Евробарометър сочи, че има проблем със 

спортната активност на европейските 

граждани. Има държави, в които тя е на 

сравнително добро ниво, а в други 

страни това е сериозен проблем. 

България е една от държавите точно с 

такъв проблем, свързан с 

обездвижването и липсата на достатъчно 

сериозна физическа активност. За това, 

една от предстоящите дейности на 

Европа Директно – Варна, е организиран 

Ден на спорта, по примера на 

Европейска седмица на спорта, по време 

на който варненски ученици ще 

демонстрират уменията си по различни 

видове спорт. Искаме да мотивираме 

децата към физическа активност, а така 

също ще стимулираме и по-голямото 

движение на работещите, на които 

липсва движение в натоварения работен 

ден.

 

Забрана за търговия с продукти от тюлени 

 
В началото на месеца бяха одобрени 

по-строги мерки на забраната за 

търговия с продукти от тюлени. 

Нововъведенията включват в забраната 

продукти от лов, който е с цел защита на 

рибните пасажи. Въпреки това остава 

възможността на ескимосите и други 

местни общности да ловуват и продават 

тюленски продукти. Съгласно промените 

ескимосите могат да продават тюленски 

продукти в ЕС, само и единствено ако 

методите им на лов не причиняват 

излишна болка на животните, като ловът 

за тях е традиция и допринася за 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 



 

 4 

препитанието им. Депутатите са 

настояли ЕК да работи относно 

подобряването на информираността за 

новите правила и изключения за 

ескимосите. Освен това Комисията 

трябва да подготви доклад до края на 

2019 г.  за прилагането на новите 

правила и тяхното отражение върху 

ескимосите. Новите правила трябва да 

влязат в сила от 18 октомври 2015 г.

 

 

 
 

На 8 септември отбелязахме Международния ден на 

грамотността 

 

 
 

Международният ден на 

грамотността, който се чества на 8 

септември, е обявен от ООН през 17 

октомври 1965 г. Неговата цел е да 

увеличи усилията на обществото за 

разпространяване на грамотността. 

Общото събрание на ООН обявява през 

2002 г. "Десетилетие на грамотността на 

ООН", а ЮНЕСКО става координатор на 

международно ниво по съгласуването и 

стимулирането на проявите 

предвиждани в инициативата. 

Световният ден има собствено послание 
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всяка година и през настоящата то е 

"Ограмотяване и устойчиви общества". 

По последни данни на ООН около 

780 милиона души нямат минимална 

грамотност, 75 милиона деца не 

посещават училище, като дори много 

повече не присъстват постоянно в 

часовете или отпадат от образователната 

система. А грамотни под 50% от 

населението са в 35 държави. Според 

ЮНЕСКО грамотността е един от 

ключовите фактори за устойчиво 

развитие. 

Последното международно 

изследване в областта на образованието 

по поръчка на Европейската комисия 

показа, че българските деца са едни от 

най-неграмотните в Европейския съюз. 

След нашите деца в класацията са 

единствено румънчетата. 

Около 40% от учениците в България 

не могат да четат добре - това далеч 

надвишава средния процент за ЕС, който 

е 16 на сто.  

44% от българчетата не се справят с 

тестовете по математика, а 43% от тях са 

под критичното ниво, което е двойно 

повече от процента за Европейския съюз 

(23%).  Само 4%  са децата у нас, които 

постигат отлични резултати. 

 

 

Над 6 млн. евро помощ за бедствията в България 

 

 
 

 
В средата на месец септември, 

бюджетната комисия на ЕП одобри 6,4 

млн. евро помощ от бюджета на ЕС. 

Средствата са за преодоляване на 

тежките щети, които нанесоха 

наводненията през януари и февруари 

тази година в България. Финансирането е 

част от пакет за възстановяване на 

инфраструктурата в България и Гърция и 

се отпуска от Фонд "Солидарност" на ЕС. 

ЕП окончателно ще се произнесе през 

октомври на пленарно заседание. 

Най-засегнат от наводненията бе 

югоизточният регион на страната. За 

Гърция помощта е в размер на 9,9 млн. 

евро и  е за регионите Еврос и Централна 

и Западна Гърция. ЕК вече е отпуснала 

10% от предвидените средства за спешни 

възстановителни работи по искане на 

двете страни. 
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Международен ден за защита на озоновия слой 

 

 
 

      На 16 септември отбелязахме 

Международния ден за защита на 

озоновия слой. Денят е учреден през 

декември 1994 г. по решение на Общото 

събрание на ООН. Изборът на датата не е 

случаен, тъй като отбелязва годишнината 

от Монреалския протокол за веществата, 

които нарушават озоновия слой, 

подписан през 1987 година. 

     Озоновият слой е част от Земната 

атмосфера, която съдържа относително 

висока концентрация на озон и има 

свойството да поглъща по-голямата част 

от ултравиолетовите лъчи, падащи над 

Земята. Без него, слънчевата радиация не 

би позволила да съществуват живи 

организми. Това го прави от особена 

важност за нашия живот, а защитата му - 

приоритет. 

     Тазгодишното честване на 

Международния ден за защита на 

озоновия слой е свързано с 30-ата 

годишнина от Виенската конвенция за 

опазване на филтърната обвивка на 

Земята и "лекуването" на озоновите 

дупки. Мотото е "ОЗОНЪТ - 

единственото нещо, което стои между теб 

и UV лъчите".

 

 

Програма за 40 млн. евро за сътрудничество за 

Балканите и Средиземноморието 
 

 

     В края на месеца ЕС прие първата 

програма за транснационално 

сътрудничество за Балканите и 

Средиземноморието. Тя обхваща 

Балканския полуостров и източната част 

на Средиземно море. В нея участници са 

три държави от ЕС (Гърция, България и 

Кипър) и две държави кандидатки за 

членство в Съюза (Албания и бившата 

югославска република Македония). 

Проектите, финансирани по програмата, 

ще насърчават предприемачеството и 

иновациите в МСП. Проектите, 

финансирани по втория приоритет, ще 

гарантират устойчиво използване на 

ресурсите и опазване на природното и 

културното наследство в целия регион на 

Балканите и Средиземноморието. 

      За програмата ще бъдат отпуснати 

над 28 милиона евро от Европейския 

фонд за регионално развитие и над 5 

милиона евро от Инструмента на ЕС за 

предприсъединителна помощ. Като се 

включи съфинансирането от страна на 

самите държави, средствата за 

насърчаване на сътрудничеството в 

региона достигат почти 40 милиона евро. 

Гръцкото министерство на икономиката, 

инфраструктурата, мореплаването и 
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туризма бе определено за управляващ 

орган на програмата. Ще бъдат 

финансирани до 85% от разходите за 

дейности на партньорите по проекти.

 

 
 

 

 

ЕК предприема стъпки за справяне с дългосрочната 

безработица 
 

 
 

На 17 септември Европейската 

комисия предложи насоки за справяне с 

дългосрочната безработица. След 

стартирането на Младежката инициатива 

за заетост през май, това е още една 

конкретна инициатива в контекста на по-

широката икономическа и социална 

програма на Комисията Юнкер, който 

има за цел да засили създаването на 

работни места, икономическото 

възстановяване и социална 

справедливост в Европа. 

В конкретния случай ЕК предприема 

ключови стъпки към връщането на 

работа на 12 млн. европейци, в 

състояние на дългосрочна безработица: 

1. Всички, били в подобна ситуация 

за повече от 12 месеца, получават 

индивидуално съдействие. 

2. Преди 18-ия месец подписват план-

споразумение за реинтеграция в 

работната среда. 

Предлагаме да намерите повече 

информация на: 

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

bg&catId=89&newsId=2319
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Европейската комисия организира обществена 

консултация за трансграничното сътрудничество 

между Румъния, България и Гърция 

 

 
 

 

През тази година, програмите за 

трансгранично регионално 

сътрудничество в Европейския съюз, 

Interreg, навършват 25 години. За този 

период от време, те подпомогнаха за 

осъществяването на политиката на 

сближаване на ЕС чрез подкрепа за 

множество проекти в области като 

териториално сътрудничество, градско 

развитие, транспорт, трансгранична 

инфраструктура, ИТ, околна среда, 

енергетика, образование, 

предприемачество, култура, социална 

политика, здравеопазване, научни 

изследвания и развитие, човешки 

ресурси. В периода 2014 — 2020 г. ще 

бъдат инвестирани повече от 10 млрд. 

евро в 100 програми за сътрудничество 

между региони, като около 6,6 млрд. 

евро от тази сума ще бъдат предоставени 

на трансгранични региони. Това би 

трябвало да гарантира максимално 

въздействие и още по-ефективно 

използване на инвестициите.  

"Въпреки успехите и напредъка на 

Interreg през последните 25 години, за 

гражданите от граничните региони и за 

наблюдателите е ясно, че все още 

съществуват много пречки — най-вече 

административни и правни", заяви 

европейският комисар по регионалната 

политика Корина Крецу, решила да 

започне преглед на трайните пречки в 

граничните райони, като част от този 

преглед е обществена консултация за 

събиране на коментари от граждани, 

предприятия и др. относно пречките, 

пред които са изправени ежедневно при 

взаимодействието им през граница. 

За да подкрепи инициативата и да 

насърчи участието на гражданите в 

консултацията за сътрудничеството 

между България и Румъния, на 2 

октомври 2015 г., региона на Русе и 

Гюргево ще посети г-жа Чарлина 

Вичева, директор в Генерална дирекция 

"Регионална и селищна политика" на ЕК. 

Тя ще разгледа два проекта, 

финансирани по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2007-2013 г. и от 11:00 ч. ще 

даде пресконференция в централата на 

проекта JAMES (център за 

трансгранични извънредни ситуации) в 

Гюргево. По същото време на посещение 

в Солун, за да отбележи 25-ата 

годишнина на Interreg и да насърчи 

участието в обществената консултация 

относно трансграничното 

сътрудничество между България и 

Гърция, ще бъде г-н Франк Себер, 

директор в ГД "Регионална и селищна 

политика" на ЕК. От 15:00 ч. той ще даде 

пресконференция в сградата на Съюза на 

журналистите в Солун. 
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24-часова телефонна линия в помощ на българите в 

чужбина 

 
От 1 септември Министерството на 

външните работи въвежда 24-часова 

открита телефонна линия за съдействие на 

български граждани, изпаднали в тежка 

ситуация в чужбина при бедствия и 

кризи.Телефонните номера на 

Ситуационния център към МВнР са 

следните: 

00359 2 948 30 08; 

00359 2 971 28 44; 

00359 2 870 41 57; 

На тях ще се приемат сигнали и молби 

денонощно. Към тях функционира още 

електронна поща на адрес 

crisis@mfa.bg. Съдействие ще бъде 

оказвано и както досега от 

дипломатическите и консулските 

представителства на Република 

България. Напомняме още, че 

български граждани могат да търсят 

съдействие от дипломатически 

представителства на държави-членки 

на ЕС, извън територията на Съюза, 

при положение, че в съответната 

държава няма българска 

дипломатическа служба. 

 

 

 
 

 

 

Официално откриване на Европа Директно – Видин и 

Европа Директно – Хасково 

 
Ръководителят на 

представителството на Европейската 

комисия в България г-н Огнян Златев 

откри на 23 септември новия 

информационен център „Европа 

Директно – Видин”, който неформално 

отвори врати на 1 юни 2015 г. 

Откриването бе проведено в 

конферентния център на областната 

администрация на Видин и включваше и 

организация на информационен ден с 

наименование „Европа за България 2014-

2020 г.”, в рамките на който експерти 

предоставяха информация за стратегията 

на ЕС „Европа 2020” и с някои от 

възможностите за финансиране, 

предоставяни от европейските програми. 

На събитието са били поканени 

представители на ЕК, служители в 

областната и общински администрации 

във Видин, представители на 

неправителствени организации, училища 

и културни институции, местния бизнес 

и средствата за масова комуникация от 

областта. 

На 29 септември в Хасково отвори 

врати и седемнадесетият център „Европа 

Директно”. Ръководителят на 
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представителството на ЕК в България г-н 

Огнян Златев откри официално центъра, 

отбелязайки: "Центровете "Европа 

Директно" са важен инструмент да 

бъдем близо до гражданите. Работата на 

центъра в Хасково ще позволи на Европа 

да достигне до този регион."  

На откриването в Дома на учителя в 

Хасково присъстваха областния 

управител на Хасково, депутати, 

директори на училища, 

неправителствени организации, 

предприемачи, журналисти и граждани 

от област Хасково. 

Да пожелаем на колегите от двата 

нови центъра спорна работа, която да 

вършат с удоволствие и удовлетворение, 

постигнати цели и високи резултати! 
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Отбелязахме Европейски ден на езиците 
 

Информационен център „Европа 

Директно”- Варна, Франкофонски 

център - Варна, Регионален инспекторат 

по образованието – Варна, и Община 

Варна се обединиха, за да отбележат 

заедно Европейския ден на езиците на 26 

септември 2015 /събота/ със специалното 

участие на Съюза на глухите в България 

– Районна Организация – Варна. От 

17:30 часа на сцена "Раковина" в 

Морската градина, за поредна година 

жители и гости на Варна имаха 

удоволствието да се насладят на 

многоезичните изпълнения на варненски 

ученици, игри, викторини и приветствия, 

както и на традиционното "Кафе 

Полиглот" в Кафе "Детски кът" (до 

Летния театър), където поговорихме за 

нещата, които вълнуват хората в 

неформална обстановка! Събитието 

премина с много емоции, имаше 

изненади от и за най-малките, бяха 

раздадени информационни материали от 

библиотеката на центъра.  

 

  

 

 

EDIC в действие! 
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В подкрепа на музикални таланти 
 

На 26 септември от 19 часа в Градска 

художествена галерия – Варна се състоя 

прекрасния музикален концерт на Мичо 

Димитров - цигулка, и Виолета Попова – 

пиано. Те представиха изящни 

музикални произведения, сред които на 

Хендел, Чайковски, Крайслер и др.  

Малко по-рано същия ден се 

представиха и младежите от Майсторски 

клас на Маестро Мичо Димитров, които 

демонстрираха талант и майсторство, 

пресъздавайки произведения на Бетовен, 

Моцарт, Паганини и др. Информационен 

Център Европа Директно – Варна винаги 

е подкрепял младите богатства на 

България. Преди концертите Центърът 

беше терен за репетиции, кото се оказа 

истинска атракция за посетителите на 

Центъра. Радваме се, че бяхме част от 

това културно музикално вълшебство! 

 

        
 

 

 

Конкурс за есе за средношколци на тема "Ползи и 

очаквания от титлата «Европейска младежка 

столица» за нашия град" 
 
 

В рамките на месец септември, 

средношколци от Варна и района, имаха 

възможност да споделят своето мнение и 

очаквания относно най-нашумялата 

новина напоследък - титлата на Варна 

"Европейска младежка столица 2017". В 

срок до 30 септември те трябваше да 

подготвят есе на тема "Ползи и 

очаквания от титлата "Европейска 

младежка столица" за нашия град". 
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Темата е изключително актуална и 

затова за нас беше важно да видим 

вижданията на младите за промяната, 

която трябва да донесе европейската 

титла на Варна. Единственото условие 

бе участникът да е ученик в средно 

училище във Варна или варненска 

област. Най-добрите разработки ще 

бъдат представени и дискутирани на 

специален семинар, организиран от 

Центъра, с участието на всички ученици. 

В следващия брой очаквайте снимки от 

проведената дискусия. 
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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 


