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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 

     Жан клод юнкер за състоянието на ес 

     Монреалски протокол 

     данъчно облагане 

     wifi4eu 

      Въздушен транспорт в ес 

седмица на спорта в ес 

ден на езиците 

едиц в действие 
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Жан-Клод Юнкер за състоянието на ЕС: 

 Първи приоритет е кризата с бежанците 

Председателят на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер призова за 
единен европейски отговор на растящия 
брой мигранти и обяви предложение за 
постоянен механизъм за 
преразпределение на бежанци в ЕС. 
„Първият приоритет днес е и трябва да 
бъде кризата с бежанците“, заяви той в 
реч за състоянието на ЕС пред 
Европейския парламент на 13 
септември. Други важни теми в 
обръщението бяха споразумението за 
дълга на Гърция, икономическото 
възстановяване, конфликтите в съседни 
страни и политиката за климата.

Отговорът на кризата с бежанците „е 
въпрос на хуманност и човешко 
достойнство, а за Европа – и въпрос на 
историческа справедливост“, заяви г-н 
Юнкер. „В очите на мъжете и жените от 
Африка и Близкия Изток Европа 
символизира мира. Това е нещо, с което 
трябва да се гордеем“, посочи още той. 
Относно споразумението за гръцкия дълг 
г-н Юнкер заяви, че излизането на 
Гърция от евро зоната е било 
„възможност, но не и решение“. Според 
него икономическата криза ще свърши 
„само когато в Европа има пълна 
заетост“. „Знам колко слаб би бил 
европейският континент, ако ЕС не 
съществуваше“, подчерта председателят 
на Комисията.
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Във встъпителните си думи 
председателят на Парламента 
Мартин Шулц посочи, че ЕС „се 
изправя пред миграционна и 
икономическа кризи и пред войни в 
съседни райони“ и че „трябва да 
допринесем за решаването на тези 
предизвикателства“. 
По отношение на бежанците 
Манфред Вебер (ЕНП, Германия) 
помоли всички да „помнят, че тук 
говорим за човешки същества“. 
„Истинският проблем не е Европа, 
не е Брюксел, а националният 
егоизъм“, каза той. Относно 
Гърция той заяви, че бившият 
министър-председател Алексис 
Ципрас „е получил уважение за 
смяната на курса. 

Гърция вече не е място без бъдеще. 
Ципрас показа, че лявата идеология 
на този континент се провали.“
Джани Питела (С&Д, Италия) 
призова Комисията да вземе мерки 
срещу нелоялната конкуренция в 
трудовата област и срещу 
трудовите договори за заплащане 
на изработен час. „Трябва да 
приветстваме бежанците, иначе 
Европа не съществува като 
концепция, като съюз, основан на 
солидарността“, добави още той. 
„Европа няма нужда от желязна 
завеса, а от желязна воля да 
дискутираме, да работим заедно и 
да намираме съвместно решения“, 
каза Сайед Камал (ЕКР, 
Великобритания) относно 
миграционната криза. „Това е 
международна криза и тя изисква 
международни решения. Трябва да 
се борим с проблемите по 
реалистичен начин, времето за 
сочене с пръст свърши“. 
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За Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) 
„същината на проблема е в липсата 
на политическа воля и в липсата на 
единство… Това не е криза на 
Европа, това всъщност е криза 
заради липсата на Европа“. 
„Не трябва да позволяваме на 
правителствените лидери да 
преследват националистически и 
тесногръди политики или ЕС ще 
бъде разрушен“, заяви Габи Цимер 
(ЕОЛ/СЗЛ, Германия). Тя също 
така изтъкна, че г-н Юнкер не е 
говорил в речта си за приоритетите 
в социалната област. 
„Трябва да се застъпим за 
бежанците и да сме отворени за 
промени и към бъдещето“, прикани 
Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, 
Белгия). „Трябва да градим съюзи и 
да се опитаме да изградим обратно 
това, което Европа е загубила“. 
Според Найджъл Фараж (ЕСПД, 
Великобритания) г-н Юнкер греши 
в подхода си по въпроса с 
миграцията: „Както знаем, 
мнозинството от хората, които 
идват, са икономически мигранти. 

 Освен това виждаме доказателства, че 
„Ислямска държава“ сега използва 
този маршрут, за да изпрати 
джихадисти на европейска почва. 
Трябва да сме луди, за да поемем този 
риск за нашите общества“. 
Флориан Филипо (ЕНС, Франция) 
каза, че Европа не упражнява натиск 
върху страните от Персийския залив за 
приемане на бежанци. „Големият 
бизнес иска нелегални емигранти в 
ЕС“, заяви още той. 
„Всички ние имаме една и съща мечта 
– да живеем в родината си, да работим 
за родината си в мир, да запазим 
корените си, културата си, традициите 
си“, каза Кристина Морвай 
(независима, Унгария). От името на 
ротационно председателство на 
Съвета Никола Шмит (Люксембург) 
изтъкна историческия характер на 
момента: „Европа се сблъсква със 
сериозна криза. Мога да кажа, че в 
Съвета ще направим всичко по силите 
си, за да приложим на практика новите 
предложения (за бежанците), 
представени днес от г-н Юнкер“. 

Източник: http://europa.eu/rapid/ 
press-release_IP-17-3164_en.htm
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МОНРЕАЛСКИЯ  

  П Р О ТОКОЛ  

       Тази година се навършват 30 години 
от подписването на Монреалския 
протокол за опазване на озоновия слой. 
Международната общност създаде 
Монреалския протокол за веществата, 
които разрушават озоновия слой през 
1987 г.         Политиките, въведени от 
Европейският съюз и неговите държави- 
членки, често надхвърлят изискванията 
на протокола. Вече до 2010 г. Съюза е 
намалил значително потреблението на
основните вещества, които нарушават 
озоновия слой, 10 години по-рано от 
задължението си съгласно Протокола от 
Монреал. Освен това ЕС е въвел контрол 
върху използването на 
озоноразрушаващи вещества, които не се 
считат за консумация по силата на 
Монреалския протокол, като употребата 
на ОРВ като изходна суровина в 
химическата промишленост.

Над 180 страни от света до момента са се 
присъединили към Монреалския протокол, 
който се смята за един от основните 
международни документи за опазване на 
околната среда. 
България е страна по Монреалския 
протокол от 1991 г., а през 1989 г. 
ратифицира Виенската конвенция за 
защита на озоновия слой и горепосочения 
протокол. 
90% процента от атмосферния озон се 
намират в стратосферата (между 10 и 50 
km) и е от голямо значение за всички 
живи същества на Земята, защото действа 
като защитен слой срещу опасните 
ултравиолетови лъчи на Слънцето с 
дължина на вълната под 270 nm. 

Има индикации, че вследствие на 
Монреалския протокол се очаква 
възстановяването на озоновия слой. 

Източник: http://eur- 
lex.europa.eu/legal- 
content/BG/TXT/? 
uri=celex%3A31991D0690
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Европейският парламент настоява 
големият бизнес и частните лица да 
плащат прозрачни и справедливи 
данъци, а за тази цел е нужно 
сътрудничество между страните в ЕС. 
Част от проблема са агресивната 
данъчна конкуренция за привличане на 
големи компании, укриването на 
доходи в офшорни центрове и 
измамите с ДДС. Депутатите създадоха 
последователно две комисии за 
данъчното облагане и отделна анкетна 
комисия за разкритията в досиетата от 
Панама за използването на офшорни 
сметки. 

Доклад на ЕП от декември 2015 г. 
изброява нужните правни стъпки в 
борбата за подобряване на данъчната 
прозрачност. Сред тях са отчитането от 
компаниите на данъци, печалби и 
публични субсидии по отделни страни, 
изграждане на обща данъчна основа в 
корпоративното облагане в ЕС и мерки 
срещу данъчните убежища по света. 

Данъчно  облагане

През юни 2016 г. Парламентът 
сформира анкетна комисия за 
досиетата от Панама, която получи 
мандат да разследва доколко 
успешно Европейската комисия и 
страните-членки се борят с прането 
на пари и избягването на данъци. 
Докладът на комисията трябва да 
бъде готов до края на 2017 г.
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По-рано две специални комисии за 
данъчните постановления излязоха 
с предложения за промени в 
данъчното облагане в ЕС. Първата 
комисия бе основана, за да проучи 
обвинения за специално отношение 
на властите в някои страни спрямо 
големите корпорации. Нейният 
доклад бе приет на пленарно 
заседание през ноември 2015 г. 
След това бе сформирана втора 
специална комисия, която също 
изготви доклад, приет в пленарна 
зала през юли 2016 г. 

Депутатите също така работят по 
планове за борба с измамите с ДДС 
- по оценки на Комисията тези 
нарушения водят до загуби на 
бюджетни приходи в размер на 170 
млрд. евро всяка година. 

Разгледайте нашата тематична 
страница за статии, интервюта и 
видеоматериали относно пътя към 
по-прозрачно и справедливо 
данъчно облагане в ЕС. 
Източник: 
http://www.europarl.europa.eu 
/news/bg/headlines/priorities/ 
20150318TST35503/20150324STO 
36802/v-dnievniia-ried-na-iep- 
korporativno-oblaghanie-dds- 
ofshorni-tsientrovie 
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wi fi 4 eu

Европейският парламент одобри на 12 
септември инициативата WIFI4EU за 
безплатна Wi-Fi връзка на публични места 
из целия ЕС. 
Целта е да се даде възможност на над 6 
000 общини в ЕС да осигурят безплатна
високоскоростна Wi-Fi връзка до 2020 г. 
Публични институции ще могат да получат 
финансова подкрепа, за да изградят 
безжични мрежи на обществени 
пространства като библиотеки, болници, 
паркове, гари, автобусни спирки. 
„Това е възможност да се даде по-широк и 
равноправен достъп, по-приобщаващ 
достъп до бъдещето за всички европейци - 
безплатен достъп до качествен Интернет 
независимо от географското положение 
или от това колко пари печелите“, заяви в 
интервю Карлуш Зориню (С&Д, 
Португалия), автор на доклада на ЕП по 
предложението. Предвижда се 120 млн. 
евро да бъдат заделени за общини из цяла 
Европа. Средствата ще се отпускат по 
хронологичен ред на направените заявки. 
Европейският парламент настоява, че тези, 
които искат да получат европейско 
финансиране, ще трябва да гарантират, че 
предоставянето на услугата не е свързано с 
рекламна дейност или с използване на 
лични данни за търговски цели. 
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автор: неизвестен

Как се кандидатства за WiFi4EU? 
Схемата WiFi4EU ще бъде 
реализирана чрез опростени и 
небюрократични процедури, като 
онлайн заявления, плащания с ваучери 
и облекчени изисквания за мониторинг. 
Подборът на проектите ще става по реда 
на тяхното постъпване. Организаторите 
на проекти, кандидатстващи по 
схемата, трябва да предлагат да се 
оборудват места, в които не съществува 
публично или частно предлагане на 
точки за безплатен достъп до Wi-Fi с 
подобни характеристики. 
Очаква се първата покана за проекти да 
бъде отправена към края на 2017 г. или 
в началото на 2018 г. 
Източници: 
https://ec.europa.eu/digital- 
single-market/en/wifi4eu- 
bezplaten-internet-za- 
evropeycite    
и 
http://www.europarl.europa.eu/ne 
ws/bg/headlines/economy/2017090 
4STO83004/iep-podkriepi-plan-za- 
brza-i-biezplatna-intierniet- 
vrzka-v-ies 

Как ще работи схемата на 
практика? 

Обществените организации ще 
могат да кандидатстват за участие в 
схемата през онлайн платформа. 
Очаква се заявките да започнат да 
се събират в началото на 2018 г. 
Одобрените за участие организации 
ще трябва да гарантират, че ще 
предлагат услугата безплатно за 
поне три години. Те ще трябва да 
потърсят доставчици на 
оборудването, на които ще бъде 
платено от европейските средства. 
Научете повече за работата на 
Парламента за изграждане на 
свързано общество в Европа и 
преодоляване на различията в 
дигиталната област.
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въздушен транспорт в ес

Създав
ането на един

ния 

авиацио
нен пазар в края на 90-те 

години
 на мин

алия век 

трансф
ормира

 в дълбоч
ина 

сектора
 на възд

ушния трансп
орт и 

доприн
есе до голяма

 

степен за силн
ия му растеж

 в 

Европа
 през по

следнит
е дваде

сет 

години
. 

Важно е да знаете какви са 

правата Ви, когато 
пътувате в ЕС



стр 10

Снимка IMDb

Кадър от филма "Уестърн"

Полетът Ви беше отменен без 
основателна причина?  

Ако в 14 дневен срок авиокомпанията 
не Ви е обезщетила потърсете правата 

си на тези контакти: 
Tel. : +359 2 937 10 47 
Fax : +359 2 980 53 37 

caa@caa.bg 

Отказан достъп на борда 
Могат да ви откажат достъп на борда без 
право на компенсация в следните случаи: 

компенсация
избор между възстановяване на 
заплатената сума, премаршрутиране или 
нова резервация за по-късен полет и 
помощ 

По причини, свързани с безопасността, 
сигурността или здравето, или ако 
нямате необходимите документи за 
пътуване.
Ако не сте използвали полета на отиване 
от резервация, която съдържа отиване и 
връщане.
Ако не сте използвали други полети от 
резервация, съдържаща последователни 
полети.
Ако нямате необходимите документи за 
вашия домашен любимец, когато пътува 
с вас 

Ако сте се представили навреме на гишето 
за регистрация с валидна резервация за 
полет и пътни документи и ви откажат 
достъп до борда поради дублиране на 
места или оперативни причини и ако не 
сте се отказали доброволно от мястото си, 
имате право на: 

Ако вашият полет закъснява при 
тръгване, имате право на помощ, 
на възстановяване на платената 
сума и полет на връщане, в 
зависимост от продължителността 
на закъснението и разстоянието на 
полета. 
Ако сте пристигнали в крайната си 
дестинация със закъснение от 
повече от 3 часа, имате право на 
компенсация, освен ако 
закъснението се дължи на 
извънредни обстоятелства. 

Закъснение без основателна причина?
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Ако сте настанен в по-висока класа 
от посочената в билета ви, 
въздушният превозвач не може да 
иска допълнително заплащане.
Ако сте настанен в по-ниска класа, 
имате право на възстановяване на 
част от цената на вашия билет в 
зависимост от разстоянието на 
полета, както следва:
a) 30% - при полети до 1500 км
б) 50% - при полети в рамките на 
ЕС над 1500 км (освен за онези 
между ЕС и френските 
отвъдморски територии) и за 
всички други полети между 1500 
км и 3500 км
в) 75 % - при полети, които не 
попадат в категория а) или б), 
включително полети между ЕС и 
френските отвъдморски територии.
Когато имате два или повече 
свързващи полета, включени в 
един билет, можете да получите 
възстановяване на сумата само за 
полета, при който сте били 
настанен в по-ниска класа, а не за 
цялото пътуване. Сумата за 
възстановяване трябва да бъде 
платена в рамките на 7 дни.

Настаняване в по-висока или 
по-ниска класа 

Загубен, закъснял или повреден багаж 
Регистриран багаж 

Ако вашият регистриран багаж бъде 
загубен или повреден или закъснее, 
авиокомпанията носи отговорност и 
вие имате право на компенсация, 
която може да достигне 1220 евро. 
Ако обаче щетата е в резултат от 
присъщ дефект на вашия багаж, 
нямате право на компенсация. 

Ръчен багаж 
Ако ръчният ви багаж бъде повреден, 
авиокомпанията носи отговорност, ако 
вината за повредата е нейна. 

Застраховки за пътуване 
Ако пътувате със скъпи вещи, можете 
да поискате по-висок таван за 
компенсация (над 1220 евро), като 
заплатите определена такса. За целта
трябва да направите предварителна 
декларация пред авиокомпанията най- 
късно при регистрацията. За да бъде 
сигурно, че разполагате с достатъчно 
застрахователно покритие, е 
препоръчително да си направите 
частна застраховка за пътуване. 

Как да се оплачете? 
Ако искате да подадете жалба за 
загубен или повреден багаж, това 
трябва да стане писмено в рамките на 
7 дни, или в рамките на 21 дни от 
получаването на багажа ви, ако е бил 
забавен. 
Няма стандартен формуляр за целия 
ЕС. 

BOARDING
PASS

23
17
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СЕДМИЦА НА СПОРТА В ЕС

2017-та даде началото на най-новия проект 
на сдружението – „The Spot/_Място“. Той 
ще даде възможност на територията на 10 
общини в България да бъде изградено 
социално пространство, привлекателно за 
младите хора, обединяващо в себе си 
възможности за спорт на открито 
(сертифицирани уреди за стрийт фитнес), 
 място за социални контакти и възможност 
за културни формални и неформални изяви 
(сцена). 

Друг важен проект за  BG Бъди активен е 
Movement spaces. Неговата цел е да 
създаде иновации в предоставянето на 
програми за физическа активност в 
съществуващи градски пространства/ 
съоръжения. Така, проектът има за 
отправна точка градските пространства, 
които са извън рамките на традиционните 
спортни съоръжения и подпомага 
развитието и споделянето на ефективни 
практики в тези пространства. 

Третият проект, който сдружението 
стартира през 2017-та е MOVE Transfer. 
Целта е  насърчаване на междусекторно и 
трансгранично сътрудничество в областта 
на спорта и физическата активност и по- 
специално подкрепа на мрежи от местни 
клубове, намиращи се в различни страни. 
Дългосрочните цели на проекта са да се 
интегрират резултатите от обучението в 
един уникален модел на „знак за качество“, 
които да бъдат реализирани в бъдеще и в 
други страни от други проекти. 

2017-та ще даде старт и на проекта 
European Youth Health Champion, 
който се фокусира върху партньорство и 
обмен на добри практики в областта на 
здравето, спорта и физическата активност 
при младите хора в неравностойно 
положение. European Youth Health 
Champion ще създаде новаторски 
обучения като ресурс, приспособим за 
различните националности в цяла Европа. 

Източник: http://www.bgbeactive.org/ 
%D0%B7%D0%B0- 
%D0%BD%D0%B0%D1%81/
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европейски  ден  на  езиците

Европейският ден на езиците се 
провежда всяка година на 26 
септември. На този ден се чества 
езиковото многообразие на 
континента:

      Съществуват между 6000 
и 7000 езика в света, които се
говорят от 7 млрд. души в 189 
независими територии.

       Поне половината население на земята 
е двуезично или многоезично, т.е. говори 
два или повече езика.

        Майчин език е езикът, който човек 
научава най-добре и който се използва 
най-често. Но може да съществуват и 
„идеалните двуезични“ хора, които 
говорят еднакво добре на два езика. В 
повечето случаи обаче двуезичните не 
показват перфектен баланс между двата 
езика.

      Езиците са свързани един с друг като 
членовете на семейство. Повечето 
европейски езици принадлежат на 
голямото Индо-европейско езиково 
семейство.

       Славянското езиково семейство 
включва български, руски, украински, 
беларуски, полски, чешки, словашки, 
словенски, сръбски, хърватски, 
македонски и други.
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Водата като източник 

 на живот

През месец септември ЕДИЦ Варна 
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 имаше 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.
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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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