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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  



 2 

_____________________________________________________________________________
бул. Примoрски 135, Варна 9002 • тел. 0878 624106 • eudirectvarna@vcci.bg • www.vcci.bg/eudirect • 

Facebook: www.facebook.com/EuropeDirectVarna • Twitter: www.twitter.com/EUDirectVarna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас:  Малките стъпки на ЕС към единен цифров пазар 

 Търсят се нови служители за Фронтекс 

 Как протече дебатът за състоянието на ЕС 2016 

 Нов европейски пътен документ ще услеснява връщането на 

граждани на трети страни 

  

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна  участва в Европейски ден на езиците 

 

 

 

 



 3 

 

 

 
 

Полезно за вас: Малките стъпки на ЕС към единен 

цифров пазар 

 

 
Picture: © Sergey Nivens 

 
За разлика от предишните теми, 

които Ви предложихме в рубриката 

“Полезно за Вас”, този път решихме 

да Ви представим интересна и 

достъпна статия-анализ, касаеща 

втория приоритет в програмата на 

Европейската комисия – “Единен 

цифров пазар”. Неин автор е Теодора 

Ангелова, подготвила статията за 

рубриката “Европа” на медията 

“Дневник”. Вашите коментари по 

нейния труд, както и въпроси, 

заслужаващи дебат, можете да 

изпратите до нас на нашата Фейсбук 

страница 

https://www.facebook.com/EuropeDirec

tVarna/ . 
Единният цифров пазар беше обявен 

за водеща цел на новата Европейска 

комисия. За да има такъв обаче, 

институциите в Брюксел са наясно, че 

са необходими законодателни промени 

в голям брой сфери на настоящите 

правила. Освен това крайната цел е 

уеднаквяване на регулациите във 

всички държави членки, за да няма 

пречки пред бизнеса и потребителите. 

Изпълнението на Стратегията за 

единния цифров пазар е дълъг и труден 

процес.  

Да се позволи на европейските 

граждани да използват всички 

възможности на интернет, без да бъдат 

възпрепятствани от границите на 

държавите в ЕС, се превърна в един от 

основните приоритети на новата 

Европейска комисия. 

"Заради съществуващите бариери 

онлайн гражданите нямат възможност 

да използват стоки и услуги, интернет 

компаниите и стартиращите 

предприятия имат пред себе си стеснени 

хоризонти, а бизнесът и правителствата 

не могат напълно да се възползват от 

дигиталните инструменти", аргументира 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Европейската комисия избора си на 

именно тази политика за водеща. 

Ако се премахнат излишните 

регулации и 28-те цифрови пазара на ЕС 

станат единни, общносттa ще печели по 

415 млрд. евро на година - увеличаване 

на БВП на съюза с 3%, изчислява ЕК. 

Политиките на комисията "Юнкер" 

са насочени в три посоки:  

� По-добър интернет достъп до 

цифрови стоки и услуги; 

� Регулаторна среда, в която 

дигитални мрежи и услуги могат 

да се развиват бързо; 

� Използване на онлайн бизнеса 

като двигател на икономическия 

растеж. 

Накратко, ЕК иска да премахне 

различията между начините, по които 

работят онлайн и офлайн бизнесът. 

Голяма част от мерките са насочени към 

насърчаване на интернет компаниите да 

предлагат стоките и услугите си в други 

държави – например създаване на 

начини за по-евтини и по-лесни 

доставки и уеднаквяване на 

законодателствата в сферата на 

потребителските права. 

 

"Не" на "геодискриминацията" 

Тук се намира и популярната сред 

много европейци цел да се премахне 

геоблокирането в рамките на ЕС – т.е. 

това, че се намираме в определена 

държава, да не може да бъде аргумент 

да не използваме дадена услуга, която 

се предлага на територията на друга 

държава членка. Според Европейската 

комисия подобни практики понякога 

нямат никакво основание. 

 

Брюксел е категоричен в становищата 

си: "Подобна дискриминация не може 

да съществува в единен пазар." 

"Дискриминацията на географски 

признак намира израз в различни 

практики – например потребителите да 

получават отказ при опит за достъп до 

уебсайтове или до приложения. Друг 

път потребителите имат достъп до 

уебсайта, но не могат да купуват 

продукти или услуги от него. А е 

възможно продажбата или услугата да 

не е отказана, но да се прилагат 

различни цени въз основа на 

географското местоположение – 

комисията дава пример с наемането на 

автомобил в определена държава – 

когато това се прави онлайн, цените се 

различават в зависимост от това от коя 

държава се наема", разяснява професор 

Нели Огнянова същността на проблема. 

Все пак трябва да се има предвид, че 

има и случаи, при които 

геоблокирането, ограниченията на 

доставките и диференцирането на 

цените ще се смятат обосновани и ще 

продължава да ги има.  

 

Как ще се създаде необходимата среда 
Можем да очакваме законодателни 

предложения, свързани с работата на 

телекомите, които да гарантират достъп 

до високоскоростен интернет и по-

сигурна инфраструктура в дигиталната 

среда. 

По-конкретно ЕК разкритикува 

бавното и нецялостно разпространение 

на използването на 4G мрежата. През 

2017 г., когато се очаква някакъв 

напредък по премахването на 

геоблокирането, ще отпаднат например 

и таксите за роуминг в ЕС. 

 

Обработването на лични данни носи 

отговорности 
За да могат потребителите спокойно 

да използват онлайн услугите, те трябва 

да бъдат сигурни, че са защитени от 

злоупотреба с личните им данни. ЕК 

вече представи някои предложения, 

които да подобрят управлението на 

чувствителна информация от страна на 

компаниите. 

Сред нововъведенията са 

разрешаване на националните агенции 

за защита на личните данни да налагат 

глоби в размер на стотици милиони 

евро, когато са установени нарушения 

от страна на компаниите. Бизнесът ще е 

задължен да уведоми властите в 

рамките на три дни след евентуален 

пробив от хакери. Освен това "правото 

да бъдеш забравен", което беше 

въведено след решение на германски 
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съд, ще бъде записано в закон. 

 

"По нещо за всеки" от реформата на 

авторското право 
Авторското право също е изправено 

пред дългоочаквана реформа. 

"Основната трудност – както при 

всяка ревизия на режима на авторските 

права – е в баланса: да се гарантира 

стимулираща среда за творците и 

същевременно - широк достъп до 

съдържание за потребителите. Балансът 

ще бъде постигнат трудно, макар че, 

изглежда, ще се предвиди "за всекиго по 

нещо" – в полза на по-широкия достъп 

ще се преразгледат отново 

изключенията от авторското право за 

изследователски цели, за хора с 

увреждания, за обществените 

библиотеки и др., а в полза на 

справедливото възнаграждение на 

авторите се поставят за обсъждане ред 

въпроси, като например правния режим 

на услугите за агрегиране на новини", 

коментира Нели Огнянова. 

Измежду планираните мерки са: 

� създаване на общоевропейска 

платформа за търсене и 

използване на съдържание 

(например филми), достъпно 

само за някои държави членки, 

от всякакви европейски 

източници; 

� посочване на изключения от 

авторското право на ЕС, чрез 

които определени произведения 

ще могат да се използват без 

предварително разрешение от 

носителите на правата; 

� специализирани режими 

за изследователите (при анализ 

на текст и данни), 

онлайн преподавателите (публи

куващи дигитално съдържание) 

и хората с увреждания (за 

достъп до повече творби), които 

според Еврокомисията се 

намират в състояние на правна 

несигурност. 

През следващите месеци ще бъдат 

преразгледани: 

� законодателството за интернет 

потребителите, които "качват 

снимки на сгради и публични 

художествени творби, постоянно 

разположени на обществени 

места"; 

� справедливото разпределение на 

приходите от онлайн използване 

на творби, защитени с авторско 

право, които са "резултат от 

инвестициите на творци и 

творчески индустрии". 

Въпреки че в тази област стигането 

до консенсус между потребители и 

творци е трудно, ЕС разчита на факта, 

че отстраняването на пречките пред 

излизането на авторите на европейския 

пазар, както и създаването на условия за 

лесен и удобен достъп до легално 

цифрово съдържание са в интерес на 

авторите. 

 

Електронната търговия – еднакви 

условия за всички  
След приемането им се очаква 

предприятията да продават по-лесно на 

повече пазари при ясни еднообразни 

правила, има заявка да се работи и за 

сближаване на правилата за електронна 

търговия онлайн и офлайн без оглед на 

границите в ЕС. 

 

Връщаме дефектните стоки за ремонт 
В гаранционен срок от две години, 

след като потребител получи дефектен 

продукт, той ще може да поиска от 

продавача отстраняване на дефекта. 

Няма да има нужда да се доказва, че 

дефектът е съществувал в момента на 

доставката. 

 

Обезщетения за повредено цифрово 

съдържание 
 

Що се отнася до дигиталния пазар, 

ако потребителите закупят по интернет 

повредена стока (песни, игри или филми 

например), те ще имат право да получат 

парите си обратно или да прекратят 

договора си.  

Също така през последните месеци 

се регламентира мрежовата неутралност 

– ще бъде забранено на интернет 

доставчиците да предоставят по-бърз 

интернет достъп до някои услуги и 
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уебсайтове, отколкото до други. Тази 

мярка цели да се даде равен старт на 

всички компании и се очаква да има 

особено положителен ефект върху 

малките и средни предприятия. 

 

Киберконтрол за най-важните  
Работи се в областта на 

киберсигурността в Съюза – задължиха 

се доставчиците на жизненоважни 

услуги в ЕС (например снабдителите на 

електричество, транспортни, банкови и 

здравни услуги, както и интернет 

търсачките и облачните услуги) да 

спазват определени стандарти за 

сигурност и да докладват на 

отговорните национални органи при 

сериозни заплахи и случаи на 

кибератаки. 

 

Защо трябва ЕС да се заеме с тази 

задача 
Великобритания, която беше един от 

най-активните застъпници на 

стратегията за единния пазар, посочва 

следните аргументи защо има нужда от 

мерки на европейско ниво: 

� 47% от потребителите в ЕС 

купуват стоки онлайн от 

собствените си държави, а едва 

15% - от други държави членки; 

� само 7% от малкия бизнес 

предлага услуги в други 

държави; 

� чрез либерализирането на онлайн 

услугите е възможно както 

бизнесът да печели, така и 

потребителите да спестяват 

заради по-големия избор; 

� Лондон изчислява, че ако 

регулациите за електронна 

търговия са еднакви във всички 

държави членки, 57% от 

компаниите в ЕС ще увеличат 

продажбите към други държави. 

 

Източник: Дневник, Европа 

 

 

Търсят се нови служители за Фронтекс 

 

 
 

Търсят се нови служители за 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана (Frontex). 

През юни 2016 г. европейските 

институции се съгласиха да изградят 

Европейска гранична и брегова охрана, 

която да се състои от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

(настоящата агенция Frontex с 

разширени функции) и националните 

органи, които отговарят за 

управлението на границите. Новата 

агенция, със седалище във Варшава, ще 

има важна роля за защитаването на 

външните граници на ЕС и ще 

допринася за гарантирането на 

вътрешната сигурност в ЕС. Агенцията 

ще съсредоточи своята дейност върху 

изготвянето на оперативна стратегия за 

европейското интегрирано управление 
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на границите и върху помощта за 

изпълнението ѝ от страна на всички 

засегнати държави членки. 

За да изпълни тези нови задачи, 

агенцията трябва да достигне персонал 

от 1000 души до 2020 г. в сравнение с 

402 души във Фронтекс в началото на 

2016 г. Подборът на нови служители 

вече започна. Мотивирани и 

компетентни професионалисти са 

поканени да се консултират с 

възможностите за работа и да подадат 

документи за отворените позиции: 

http://frontex.europa.eu/…/job-o…/open-

selection-procedures/ 

 

 

  Как протече дебатът за състоянието на ЕС 

2016 

 

 
 

“Популизмът, безработицата и 

липсата на социална справедливост са 

сред ключовите предизвикателства за 

ЕС”, каза председателят на Комисията 

Юнкер по време на годишната си реч за 

състоянието на Съюза. Бежанската 

криза, Брекзит и борбата с тероризма 

също бяха сред засегнатите теми в 

дебата с евродепутатите, които 

изложиха своите визии за преодоляване 

на тревогите на гражданите за 

бъдещето. 

Преди да даде думата на 

председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, 

председателят на ЕП Мартин 

Шулц каза, че дебатът за състоянието на 

Европейския съюз е много важен 

момент в работата на Парламента, 

особено в период на може би 

фундаментална промяна и само два дни 

преди срещата на върха в Братислава. 

 Председателят на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер започна 

речта си с изброяване на най-големите 

предизвикателства, пред които е 

изправен ЕС в момента: фрагментиране, 

популизъм, безработица и липса на 

социална справедливост. „Популизмът 

не решава проблеми, а ги създава,“ 

подчерта той. Обръщайки се към 

Брекзит, той каза, че: „Уважаваме и 

съжаляваме за решението на 

Великобритания, но ЕС като такъв не е 

изложен на опасност... Ние бихме се 

радвали Великобритания да подаде 

молбата си за напускане възможно най-

скоро.“ Той също така отбеляза, че 

новите отношения с Великобритания 

няма да включват достъп до единния 

пазар по избор. 

Г-н Юнкер също така отбеляза други 

предизвикателства, с които Европа 
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трябва да се заеме: бързото 

ратифициране на споразумението за 

климатичните промени, нови търговски 

споразумения с трети страни като 

Канада, защита на личните данни, борба 

с избягването на данъци, изграждане на 

капиталов съюз, достъп до 

високоскоростен интернет и повече 

инвестиции за създаване на работни 

места. Той също така обяви удвояването 

на размера на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. 

Относно бежанската криза той каза: 

„вече виждаме солидарност, но има 

нужда от много повече.“ Той предложи 

създаването на корпус за солидарност 

на ЕС и нов инвестиционен план за 

Африка. Във връзка с борбата с 

тероризма той подчерта нуждата от 

засилване на обмена на информация 

между националните полицейски власти 

и предложи подсилване на Европол. 

Освен това той обяви предложение за 

Европейски фонд за отбрана. 

Лидерът на ЕНП Манфред 

Вебер (Германия) отбеляза подкрепата 

за ЕС на много от младите европейци, 

които през това лято пътуваха из 

Европа с карти „Интеррейл“ и каза, че 

„за европейската младеж Европа 

означава по-добро бъдеще.“ Той също 

така заяви, че „Турция е важен 

партньор, но не може да бъде 

пълноправен член на ЕС.“ Той заключи: 

„Хората в Европа не искат разделена 

Европа, те искат решения.“ 

Джани Питела (Италия), лидерът на 

С&Д благодари на г-н Юнкер за 

положителните отговори на 

предложенията на групата му относно 

устойчивия растеж, инвестиционния 

план, работните места и борбата с 

избягването на данъци. За него речта на 

г-н Юнкер е била „осведомена и 

отговорна.“ Той приветства гъвкавостта 

и липсата на препратки към политиката 

на икономии. Относно Брекзит г-н 

Питела отбеляза, че премиерът на 

Великобритания Тереса Мей е държала 

ЕС в „патово положение“ през трите 

месеца след референдума и подчерта 

нуждата от отговор на ЕС. 

Сайед Камал (Великобритания) каза 

от името на ЕКР, че „повече Европа, 

повече военна интеграция и повече 

дългове“ са отдалечили хората от ЕС. 

Той предрече, че „...отхвърлянето на 

легитимните тревоги на хората ще 

тласне избирателите към радикални 

политически сили..“ и препоръча ЕС да 

се занимава с по-малко неща, но по-

добре, да откликва на новите сигнали, 

да извършва смислени реформи, които 

да подпомогнат 

конкурентоспособността и предоставят 

възможности за нашите граждани в 

един глобализиран свят. 

Лидерът на АЛДЕ Ги 

Верхофстад (Белгия) каза, че има 

разделение между поколенията относно 

Европа, като младите са настроени по-

позитивно, а възрастните, по-негативно. 

Той попита: „Популистите проповядват 

фалшиво усещане за безопасност, при 

което стените и оградите решават 

всички проблеми, но как ще задържите 

климатичните промени или тероризма 

извън страната си? С огради или с 

европейски политики?“ Той добави, че 

„...Европа е лечението за рака на 

национализма...“ и заключи, че Брекзит 

е възможност за Европа. 

Габриеле Цимер (ЕОЛ/СЗЛ, 

Германия) каза: „Дълговете винаги се 

понасят от раменете на гражданите.“ Тя 

попита: „Продължаваме да говорим за 

гъвкавост и работни места, но как се 

очаква гражданите да повярват?“ Тя 

добави, че приоритетът трябва да бъде 

гарантирането, че гражданите на Европа 

имат „...прилични работни места и 

прилични жилища...“ Г-жа Цимер също 

така каза, че ЕС трябва да стане по-

демократичен. 

Ребека Хармс (Зелените, Германия) 

подчерта, че ЕС е отговорът в тези 

несигурни времена на глобализация и 

призова за нови действия, които да 

дадат на гражданите „ново доверие в 

нашия общ европейски път.“ Тя също 

така призова за климатичен съюз и 

бързо ратифициране на климатичното 

споразумение от Париж. 

Лидерът на ЕСПД Найджъл 

Фарадж (Великобритания) натърти, че е 
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щастлив, че Великобритания е 

гласувала да напусне ЕС. Той предрече 

бърз растеж на опозиционните партии в 

Европа, като каза, че „...Вие няма да 

спрете страните от Източна Европа, 

които искат да кажат „не“ на 

бежанската политика на Меркел...“ и че 

ще има още референдуми за Европа. 

Марин Льо Пен (ЕНС, Франция) 

нарече речта на Юнкер „блудкава и 

дефектна“ и звучала „като погребение 

за ЕС“. За г-жа Льо Пен „Брекзит 

действително наруши едно табу, като 

показа, че страна може да напусне ЕС и 

да е по-добре...“ В отговор на въпрос, тя 

заяви, че би предложила референдум за 

членството на Франция в ЕС ако бъде 

избрана за президент на страната през 

2017 г. 

Даян Додс, независим евродепутат 

от Великобритания, изрази надежда, че 

след Брекзит „...ЕС и Великобритания 

ще очертаят и изградят взаимно 

ползотворни отношения...“ 

 

Словашкото председателство 
ЕС е изправен пред безпрецедентни 

предизвикателства, но първо и най-

важно той трябва да се пребори с 

несигурността, подчерта Иван Корчок, 

държавен секретар на словашкото 

министерство на външните и 

европейските работи. Срещата на върха 

в Братислава на 16 септември ще бъде 

„една възможност за откровен и открит 

диалог“ след референдума във 

Великобритания и ще започне процеса 

на намиране на общи позиции по 

въпросите на „миграцията, вътрешната 

и външната сигурност“, каза той. 

  

Отговор на председателя на 

Комисията 
В своя отговор на изказванията на 

евродепутатите председателят на 

ЕК Жан-Клод Юнкер обясни, че в 

момента текат интензивни преговори с 

Турция за либерализиране на визовия 

режим, но всички предварителни 

условия трябва да бъдат изпълнени. 

Например, законът за тероризма трябва 

да бъде променен. Що се отнася то 

социалния стълб, за сега Комисията 

провежда консултации. 

 

Източник: ЕП

 

  

 Нов европейски пътен документ ще услеснява 

връщането на граждани на трети страни 

 

 
 

Предложение на ЕК за 

стандартизиран европейски пътен 

документ, който да ускори връщането 

на граждани на трети страни, 

пребиваващи незаконно на територията 

на държавите членки на ЕС, без 



 10 

наличието на валидни паспорти или 

лични карти, беше прието от 

Парламента на 15 септември. 

Европейските депутати отбелязват, 

че европейският пътен документ следва 

да намали административната и 

бюрократична тежест на 

администрациите на държавите членки 

и на трети държави и изтъкват, че 

хармонизирания формат на формуляра е 

необходим, за да се възстанови 

ефективното функциониране на 

миграционната политика на Съюза, 

както и за възпирането на незаконната 

миграция. 

Към момента органите на трети 

страни трудно признават пътните 

документи за връщане предоставени от 

държавите-членки поради различни 

причини, включващи липсата на 

подходящи стандарти за сигурност, 

както и заради различаващите се 

формати на тези документи, се 

отбелязва в резолюцията на парламента, 

одобряваща регулацията. 

Статистиката на Европейската 

комисия също посочва, че през 2014 г. в 

ЕС по-малко от 40% от решенията за 

връщане на незаконно пребиваващи 

граждани на трети страни са били 

изпълнени. 

„Ниският процент на изпълнените 

решения за връщане подкопава 

сериозно доверието на нашите граждани 

в европейските политики за даване на 

убежище и имиграция. Това също така 

насърчава злоупотребите със системите 

за даване на убежище в Европа. Макар 

че стандартизираният формуляр за 

връщане на незаконно пребиваващи 

граждани на трети страни не е 

магическо решение, той е една стъпка 

във вярната посока, когато става въпрос 

за прилагане на съществуващото 

законодателство и решения“, каза г-н 

Юси Хала-ахо, автор на 

проекторезолюцията. 

Законодателният проект все още трябва 

да бъде одобрен и от Съвета на 

министрите, за да влезе в сила. Той ще 

влезе в сила на двайсетия ден от 

публикуването си в Официалния 

вестник на ЕС. 

 

 

 

 

Европейски конкурс за отговорни иновации предлага 

5 награди по 3000 евро 
 

 

 

Концепцията за отговорни 

изследвания и иновации набира все по-

голяма популярност в Европа през 

последните години. Тя влиза и като 

хоризонтален принцип в най-голямата 

програма за изследвания и иновации на 

ЕС – Хоризонт2020. Тя определя новата 

рамка, съгласно която изследванията и 

иновациите ще се извършват. Какво 

точно се променя с нея и какво означава 

тя за различните заинтересовани страни 

от процеса по иновации и изследвания 

можете да прочетете на RRI TOOLS, по 

който партньор е Русенска търговско-

индустриална камара. 

Европейски конкурс набира иновативни 

идеи в сферата на нанотехнологиите и 

здравеопазването (ИКТ иновации в тези 

две сфери също са добре дошли). 

Конкурсът е предимно за МСП. В края 

на конкурса ще бъдат излъчени петима 

победители, като всеки от тях ще 

получи награда от € 3000. 

 

Успешните истории следва да описват 

отговорна иновация в сферата на 

нанотехнологиите и/ или 

здравеопазването (или ИКТ иновации в 

тези две сфери). Примерите за успешна 

история могат да бъдат за нов продукт, 

нова услуга, нова социална иновация, 

нов дизайн или нов бизнес модел – 

всичко, което може да бъде определено 

като „иновация“. 
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Подробни условия за конкурса можете 

да прочетете тук 

Важни дати: 
Изпращане на текст или видео за 

отговорна иновация – 31.10.2016 ; 

1 етап на селекция на идеите – 30.11. 

2016; Определяне на победителите – 

31.01.2017 
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Европа Директно - Варна  участва в Европейски ден 

на езиците
 

 

 

Информационен център „Европа Директно”- Варна и Франкофонски център - Варна, 

се обединиха, за да отбележат заедно Европейския ден на езиците на 26 септември 2016 

със специалното участие на Съюза на глухите в България – Районна Организация – 

Варна. От 17:00 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 заведението на брега на морето “Кубо”, където 

поговорихме за нещата, които вълнуват хората в неформална обстановка. Въпрекис 

хладното есенно време, 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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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 


