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Europe Direct Varna 

Електронен информационен бюлетин на 

Информационен център Europe Direct Varna 

 

брой 10, Октомври 2014 
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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? 

• Български автор е сред носителите на наградата за литература на ЕС 

за 2014 г. 

• ЕС срещу климатичните промени 

• Избран е финалистът за тазгодишната награда „Сахаров” на ЕП 

• Екипът на новата ЕК е вече избран 

• Награда за Европейския гражданин на ЕП 

II. EDIC в действие! 

•  Годишна среща на центровете в Бон, Германия 
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 Български автор е сред носителите на наградата 

за литература на ЕС за 2014 г. 
 

На панаира на книгата във 

Франкфурт бяха обявени носителите на 

Наградата за литература на Европейския 

съюз за 2014 г. С тази награда се 

отличават най-добрите новоизгряващи 

автори в Европа, а тази година сред тях е 

и българинът Милен Русков за творбата 

си „Възвишение”. 

Наградата за литература на 

Европейския съюз е предназначена за 

представители на всички страни, които 

участват в програмата за култура и 

творчество на ЕС – „Творческа Европа“, 

която е насочена към укрепване на 

конкурентоспособността на секторите на 

културата и творчеството и насърчаване 

на културното многообразие. 

Национално жури, подбрано от една 

трета от държавите, ежегодно избира 

победителите.  

За периода 2014-2020 за новата е 

предвиден общ бюджет от 1,46 милиарда 

евро което е с 9 % повече спрямо 

предишните нива на финансиране. С 

тези средства ще бъдат преведени 4500 

книги. Така благодарение на програмата 

ще се осигури международна видимост 

на над 250 000 творци и културни дейци, 

както и на техните произведения и ще 

бъдат подкрепени стотици европейски 

проекти, платформи и мрежи за 

сътрудничество в областта на културата. 

Присъждането на наградата на ЕС за 

литература се организира от 

Европейската комисия в сътрудничество 

с Европейската федерация на търговците 

на книги, Съвета на европейските 

писатели и Федерацията на европейските 

издатели. 

Биографии на всички отличени 

автори и резюмета на техните 

произведения ще намерите на 

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

release_MEMO-14-567_en.htm 

 

 

 

        
 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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ЕС срещу климатичните промени 
 

 
 

Според доклад от септември, 

подготвен от Главния Директорат за 

регионална политика и благоустройство 

към ЕК, ЕС ще инвестира 38 млрд. евро 

в нисковъглеродни технологии за 

периода 2014 - 2020. Това е почти два 

пъти повече от средствата за периода 

2007 – 2013 (сравнението по страни 

можете да разгледате на графиката по-

долу). 

„Предотвратяване на изменението на 

климата е стратегически приоритет за 

ЕС. Европа работи усилено, за да се 

намалят значително емисиите на 

парникови газове, като същевременно се 

насърчават други страни и региони да 

направят същото” , се посочва в 

началото на доклада. 

Инвестициите на политиката за 

сближаване не само ще бъдат важен 

инструмент за подпомагане на 

държавите-членки да постигнат целите 

на Европа 2020, включително на 

водещите цели за климата и 

енергетиката, но също така и за 

подобряване на сигурността на 

енергийните доставки. 

Самият доклад и още за какви 

действия в тази сфера се отпускат 

евросредства можете да прочетете на: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

docgener/informat/2014/cp_investments_en

ergy2014_2020.pdf
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Избран е финалистът за тазгодишната награда 

„Сахаров” на ЕП 

 

 
 

 

На 22 октомври с единодушно 

решение лидерите на политическите 

груп в ЕП присъдиха наградата 

„Сахаров“ за свобода на мисълта за 2014 

г. на гинеколога Денис Муквеге за 

борбата му в подкрепа и защита на 

жените. Победителят бе награден на 26 

октомври. 

Денис Муквеге добре познава 

страданията на жените, които стават 

жертви на сексуално насилие при 

въоръжени конфликти. През 1998 г. 

гинекологът основава клиника в Букаву, 

в източната част на Демократична 

република Конго, където лекува 

травмите на тежко пострадали по време 

на гражданската война в страната. 

Масовите изнасилвания са част от 

инструментите на войната, която тлее в 

тази част от Конго. 

Въпреки че пътува редовно в 

чужбина, за да отстоява правата на 

жените, и се занимава с управлението на 

клиниката, г-н Муквеге продължава да 

приема лично пациенти и да оперира в 

два дни от седмицата.  
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Екипът на новата ЕК е вече избран 

 
Ето така ще изглежда новият състав на Европейската комисия на Жан-Клод Юнкер: 

 

 
 

28 комисари са готови да започнат 

работа, след като бяха одобрени на 22 

октомври от Европейския парламент с 

423 гласа „за“, 209 гласа „против“ и 67 

гласа „въздържал се“. 

Визирайки състава на ЕК, г-н Юнкер 

заяви: „бъдещата Комисия ще бъде 

много политическа“. Той защити новата 

ѝ структура, включваща заместник-

председатели, които да „координират, 

изработват и организира идеи“. Новият 

председател подчерта, че е провел 

истинска „битка“, за да има достатъчно 

жени в колегиума, признавайки, че 9 

жени от 28 комисари е все още 

незадоволителен резултат. 

 

Допълнителна информация: 

Речта на Жан-Клод Юнкер ще 

намерите на http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-14-705_bg.htm  

Видео запис на дебатите (избирате 

дата 22.10.2014): 

http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/bg/plenary/search-by-date  

 

 

 
©EU 2014 
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Награда за Европейски гражданин на ЕП 

 

 
 

Вероятно вече знаете, че наградата за 

европейски гражданин се предоставя за 

изключителни постижения в различни 

области като насърчаване на по-доброто 

разбирателство и по-тясната интеграция 

между гражданите на ЕС, улесняване на 

трансграничното сътрудничество, 

провеждането на дейности, които дават 

конкретен израз на ценностите в Хартата 

за основните права на ЕС. Тази година 

българските номинации за поредното 

издание на Наградата за европейски 

гражданин на Европейския парламент, 

предложени от български евродепутати, 

са три: 

• Младите доброволци от Варна, от 

името на Момчил Неков; 

• Сдружение Тук-Там, от името на 

Ева Паунова; 

• Христо Христов, от името на д-р 

Андрей Ковачев. 

Трите номинации ще бъдат оценени и 

класирани от национално жури и ще се 

състезават за място сред лауреатите 

заедно с кандидатури от всички 28 

държави членки. 

 

Повече детайли на http://bit.ly/1scvUVG 
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Годишна среща на центровете Europe Direct в Бон, 

Германия 

 

  
 

В периода 13-15 октомври 2014 г. в 

Бон, Германия представител на 

Иноформационен център Европа 

Директно – Варна присъства на 

Годишната обща среща на европейските 

информационни центрове Europe Direct. 

Опит, контакти и запознанства обмениха 

представители на над 500 центъра от 

всички страни-членки, представители на 

ЕК и ЕП. Обдсъждаха се теми и 

предизвикателства пред 

комуникационната политика на ЕС, 

насочена към гражданите, приоритетите 

в управлението на новата Европейска 

комисия на новия президент Жан-Клод 

Юнкер, Европейска година на 

развитието 2015. Бяха организирани и 

тематични сесии, водени от 

представители на различните генерални 

дирекции и служби на ЕК, на които се 

дискутираха бюджета на ЕС, Година на 

развитието 2015, Инициативата 

Младежка гаранция, Младежки 

програми (Еразъм+), Мерки на ЕС за 

борба с климатичните промени и др. 

Както обикновено имаше много емоции, 

новости при обмяна на опит с 

останалите колеги, както и нови 

приятелства и намерения за бъдещо 

сътрудничество. 

 

 

 

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 

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 


