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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! 
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Европейска седмица на програмирането 2015 

 ЕС ограничава емисиите от горивни инсталации 

 Европейски правила за електронните платежни услуги 

 Какво още трябва да знаем за ГМО? 

 Народно читалище отличено с Гражданската награда на ЕП за 

2015  

 Парламентът призовава за намаляване с 40% на емисиите на 

парникови газове до 2030 г. 

 Ясен е финалистът за наградата „Сахаров” 2015 на ЕП 

 Изследване на Евробарометър: последни данни за проблемите на 

Европа 

 Мрежова неутралност – нови правила 

 

 EDIC в действие!  

  Европа Директно - Варна на поредната годишна среща на 

европейските мрежи в Брюксел 

 Семинар-дискусия върху поставена тема за есе „Ползи и 

очаквания от титлата „Европейска Младежка Столица 2017” за 

нашия град” 
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ЕЕввррооппееййссккаа  ссееддммииццаа  ннаа  ппррооггррааммииррааннееттоо  22001155  
 

От 10 до 18 октомври 2015 г. бе 

проведено третото издание на седмицата 

на ЕС за програмиране. Бяха предвидени 

събития във всички страни членки на 

Съюза. В България се проведоха 19 

събития в градовете Варна, Бургас, Русе, 

Видин, Враца, Благоевград, София и др. 

През 2013 г. генералната дирекция 

Съобщителни мрежи, съдържание и 

технологии на ЕК поставя началото на 

Европейската седмица на 

програмирането. Инициативата 

представлява движение на равнище граждани, ръководено от доброволци, които 

популяризират програмирането в своите страни в качеството си на посланици на 

седмицата. 

„Цифровите умения са от съществено значение за изграждане на истински цифров 

единен пазар и ни помагат да разберем нашия все по-взаимосвързан свят. 

Програмирането не се отнася само до компютрите — то е свързано също с 

подобряването на решаването на проблеми, комуникацията, сътрудничеството и 

креативността, които са необходими за днешните и утрешните работни места.“ Андрус 
Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар. 

  

  

  

ЕЕСС  ооггррааннииччаавваа  ееммииссииииттее  оотт  ггооррииввннии  ииннссттааллааццииии  
 

В началото на месеца, евродепутатите приеха 

предложените от ЕС ограничения за емисиите на 

серен и азотен диоксид от средноголемите горивни 

инсталации (електрогенератори или системи за 

отопление за домашна, битова или индустриална 

употреба). Тези ограничения влизат в сила до 3 

години. За настоящи инсталации с топлинен 

капацитет до 50MW максимални емисии на серен 

диоксид, азотен диоксид и прах ще бъдат в сила от 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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2025 г. При най-малките инсталации от 1 до  5MW, ограниченията започват от 2030 г. 

Въпреки директивата, страните членки са сводобни да наложат по-високи стандарти от 

тези, които са заложени. 

 

ЕЕввррооппееййссккии  ппррааввииллаа  ззаа  ееллееккттррооннннииттее  ппллааттеежжннии  ууссллууггии  
 

 

Според гласуване на членовете на 

ЕП, ако се актуализират европейските 

правила за електронни платежни услуги, 

това ще доведе до намаляване на цените 

за плащане и използване на мобилни и 

електронни инструменти за разплащане. 

Договорените правила целят да направят 

електронните плащания по-безопасни 

чрез въвеждане на норми за защита и 

отговорност на доставчиците на 

електронни платежни услуги.  

Купувач, който си е направил онлайн 

акаунт, ще може да използва платежен 

софтуер, устройства и приложения от 

оторизиран външен доставчик. Така 

плащанията ще могат да бъдат 

извършвани от името на купувача от 

същия този доставчик. Друго изискване 

гласи, че таксите, които доставчиците 

събират, не трябва да бъдат по-високи от 

преките им разходи. Забранени ще бъдат 

допълнителните такси за ползването на 

платежните инструменти.  

За да се осигури сигурност на 

плащанията, банката, в която даден 

платец има сметка, ще може да отказва 

достъп на външен доставчик на услуги. 

Това ще бъде възможно само поради 

обективно оправдани и обосновани 

съображения за сигурност, които са били 

съобщени на надзорните власти. От своя 

страна, външните доставчици на 

платежни услуги трябва да осигуряват 

сигурната идентификация на всеки 

потребител и да намаляват опасността от 

измами. Изискванията към тях са да 

гарантират, че личните платежни данни 

на потребителите преминават през 

безопасни канали и тяхното споделяне се 

извършва само при съгласието на 

потребителя. При загубен, откраднат или 

спомогнал за извършване на злоупотреба 

платежен инструмент, потребителят не 

трябва да загуби повече от 50€. При 

възникване на такова събитие, ако 

доставчикът на услуги е уведомен, но не 

реагира, то той може да бъде считан за 

отговорен за загубите на клиента и да 

бъде заставен да възстанови 

финансовите щети. Директивата влиза в 

сила, след като бъде официално приета 

от страните членки на Съюза.
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ККааккввоо  оощщее  ттрряяббвваа  ддаа  ззннааеемм  ззаа  ГГММОО??  
 
В края на месеца, ЕП се произнесе срещу 

националните забрани за продажна на генно 

модифицираните организми (ГМО). 

Въпросът за използването на ГМО с цел 

продажба, все още остава спорен. От месец 

април тази година, страните членки в ЕС 

могат да налагат забрана за отглеждане на 

ГМО на тяхната територия.  

Генно модифицираните организми са 

такива организми, при които генетичният 

материал е променен по изкуствен път, за да му бъде придадено ново свойство. 

Засегнати култури основно са царевица, соя, маслодайна рапица, памук и захарно 

цвекло. За да се отглежда и продава ГМО в Европа, е необходимо предварително 

разрешение от ЕС и експертна оценка за риска. Досега само един сорт царевица (MON 

810) получава разрешение за отглеждане в ЕС през 1998 г.  

Голяма част от културите, които са одобрени за продажба, са за фураж, но част от тях 

могат да имат наличие на ГМО. Наложената система за етикетиране на храните в Съюза 

задължава фирмите да посочват съдържащите ГМО храни или фуражи, които 

произвеждат.  

Когато става дума за отглеждане на ГМО, разрешението се дава на европейско ниво, 

но окончателно решение се взема от страните-членки. А когато се отнася до продажбата 

на ГМО, страните в Съюза е необходимо да спазват решението, което се взема с 

мнозинство от тях. Когато няма мнозинство по въпроса, ЕК се произнася с решение. 

 

 

ННаарроодднноо  ччииттааллиищщее  ооттллииччеенноо  сс  ГГрраажжддааннссккааттаа  ннааггррааддаа  

ннаа  ЕЕПП  ззаа  22001155  
 
      На тазгодишното връчване на 

Гражданската награда 

на ЕП, с отличие бе 

удостоено Народно 

читалище "Бъдеще 

сега 2006". Наградата 

му е връчена за 

приноса към по-добро 

взаимно 

разбирателство и по-

тясна интеграция в 

областта на културата 

и образованието. 

Общо 47 граждани 

или организации от 26 страни в ЕС бяха 

избрани да получат наградата тази 

година. 

      Наградата за европейски гражданин 

на ЕП, се присъжда от 2008 г. на 

организации и граждани допринесли за 

по-добро взаимно разбирателство между 

европейските 

граждани или 

улесняване на 

трансграничното 

и 

транснационалн

ото 

сътрудничество 

в ЕС. Наградата 

има символично 

значение и се 

връчва под 

формата на 

медал. 

Народно читалище "Бъдеще сега 2006" е 

училище в с. Гудевица, чиито екип 

усърдно работи в сферата на младежката 

дейност, образованието и активното 

гражданство в Европа. Създател на 
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читалището е Теодор Василев, който през 

2005 г. спечелва конкурс на община 

Смолян и с лични средства реставрира 

старата сграда, в която днес се помещава 

екипът. А той самият се състои от млади 

и отговорни хора, които досега са 

обучили над 600 деца и младежи. 

Организацията е изпълнявала досега 

различни проекти за екология, 

неформално образование, гражданско 

образование, мотивиране и активиране на 

деца и младежи, работа с местни 

общности и демонстрационни дейности. 

 

 

 

ППааррллааммееннттъътт  ппррииззоовваавваа  ззаа  ннааммаалляяввааннее  сс  4400%%  ннаа  

ееммииссииииттее  ннаа  ппааррннииккооввии  ггааззооввее  ддоо  22003300  гг..  
 

 

 
 

На 14 октомври, по време на 

заседание в ЕП, евродепутатите заявиха, 

че ЕС и неговите страни членки трябва 

да призоват за намаляване с 40% на 

емисиите на парникови газове до 2030 г. 

и увеличаване на финансирането за 

проблеми на климата по време на 

Конференцията по изменение на климата 

в Париж (COP 21). 

Евродепутатът Жил Парньо е 

изготвил резолюция по темата, 

представляваща мандатът на 

делегацията на Парламента за СОР 21, 

Конференцията на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (РКООНИК) в 

Париж през декември. Тази резолюция 

призовава Съюза да настоява за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове с най-малко 40%; цел за 40% 

енергийна ефективност; равнище на 

възобновяемите източници от поне 30% 

до 2030 г.; цялостно съживяване на 

климатичната политика на ЕС в 

съответствие с горната граница на 

ангажимента на ЕС за намаляване до 

2050 г. на емисиите на парникови газове 

до 80-95 % (под равнищата от 1990 г.).  

След гласуването авторът на 

резолюцията заяви: „Изправени сме пред 

битката на века. Ако не успеем да 

предотвратим глобално затопляне от 

повече от 2°С до края на века, ще има 

много повече суши, наводнения и 

разтопени ледници и все повече и повече 

обработваема земя ще изчезне. 

Климатичните промени ще бъдат също 

така фактор за засилване на 

миграционния проблем“. 

Евродепутатите смятат и, че част от 

квотата за въглеродни емисии на ЕС 

трябва да бъде заделена за климатично 

финансиране, както и че 

въздухоплаването и корабоплаването 

трябва да работят за намаляване на 

емисиите си. 

По отношение на финансирането във 

връзка с изменението на климата, 
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Парламентът призовава ЕС и неговите 

страни членки да се споразумеят за 

пътна карта за постепенно увеличаване 

на своето финансиране, за да поемат 

своя справедлив дял от общата целева 

сума от 100 милиарда щатски долара 

годишно до 2020 г. Също така има 

предложение да се заделят за целите на 

международното финансиране във 

връзка с изменението на климата някои 

квоти за емисии по схемата за търговия 

на емисии (СТЕ), както и приходи от 

европейски и международни данъци 

върху емисиите от авиацията и 

корабоплаването. 

 

 

ЯЯссеенн  ее  ффииннааллииссттъътт  ззаа  ннааггррааддааттаа  „„ССааххаарроовв””  22001155  ннаа  ЕЕПП  
 

 
© Amnesty International и © AP images/European Union – EP 

 

 

След гласуване на 15 октомври на 

съвместно заседание на парламентарните 

комисии по външни работи и развитие и на 

подкомисията по права на човека, станаха 

ясни тримата финалисти за тазгодишната 

нахрада „Сахаров” на ЕП. Това са 

саудитският блогър Раиф Бадауи, 

демократичната опозиция във Венецуела и 

убитият руски политик Борис Немцов. На 

29 октомври ще бъде ясен и победителят 

след решение на лидерите на 

политическите групи и председателя на ЕП. 

“Имаме три отлични кандидатури с 

всички качества да станат следващия 

носител на наградата „Сахаров““, заяви 

Елена Валенсиано, председателка на 

подкомисията по права на човека след 

гласуването. Председателят на комисията 

по външни работи Елмар Брок добави, че 

изборът на Бадауи “показва ясно, че ние 

защитаваме свободата на изразяване“, 

подкрепата за опозицията във 

Венецуела е „послание, че искаме 

демократичен процес“ в страната, а 

изборът на „Борис Немцов, който бе 

убит в Русия заради ролята си на 

опозиционер, показва нашето 

недоволство от развитието на правата 

на човека в Русия“. 

Ето и какво представляват 

класираните трима финалисти. 

Раиф Бадауи е блогър от 

Саудитска Арабия, автор на 

страницата „Свободни саудитски 

либерали“. Заради публикациите на 

сайта си, той е арестуван през 2012 г. 

и осъден на 10 години затвор, 1000 

удара с камшик и сериозна глоба за 

обида на ислямските ценности. През 

януари 2015 г. той получава първите 

50 удара с камшик, изпълнението на 
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останалата част е отложено след 

международни протести.  

Вторият претендент за наградата бе 

Демократичната опозиция във Венецуела в 

лицето на „Кръгла маса за демократично 

единство“. Това е изборна коалиция, 

създадена през 2008 г. за обединение на 

опозицията. Опозиционни лидери и 

студенти са задържани под домашен арест 

за упражняване на правото си на протести.  

Познавате Борис Немцов от руската 

политика. Той е бивш заместник министър-

председател и опозиционен водач, убит 

през февруари 2015 г. в Москва. Неговата 

кандидатура е подкрепена от естонския 

депутат Урмас Пает, който казва за 

Немцов: „водеща личност в руското 

гражданско общество, който работеше за 

демократична, просперираща и мирна 

Русия. Като опозиционен лидер и активист 

на гражданското общество той работеше за 

изобличаване на корупцията и 

злоупотребата с политическата власт 

в Русия… Той плати за това с живота 

си.“ 

На 29 октомври Парламентът 

официално обяви своя фаворит за 

наградата - Раиф Бадауи. 

Церемонията по връчването на 

наградата ще се състои в Страсбург на 

16 декември. 

А вие кой от тримата финалисти 

подкрепяхте, можете да споделите с 

нас на нашата фейсбук страница: 

https://www.facebook.com/EuropeDirect

Varna/  

 

 

ИИззссллееддввааннее  ннаа  ЕЕввррооббааррооммееттъърр::  ппооссллееддннии  ддааннннии  ззаа  

ппррооббллееммииттее  ннаа  ЕЕввррооппаа  
 

 

През септември 2015 г. бе проведено 

ново изследване на Евробарометър, по 

поръчка на Европейския парламент, във 

връзка с основните предизвикателства 

пред европейските граждани. То показва, 

че безработицата и преодоляване на 

кризата с мигрантите са най-сериозните 

проблеми в очите на европейците. 

Близо две трети от запитаните са на 

мнение, че решенията относно мигрантите трябва да се вземат на ниво ЕС, а не на 

национално ниво, а около 80% заявяват, че търсещите убежище трябва да бъдат „по-

добре разпределяни сред страните в ЕС“. Отговорите обаче варират значително по 

страни. Резултатите показват, че 47% смятат имиграцията за най-голямо 

предизвикателство пред ЕС, което показва значителен ръст спрямо 2013 г., когато 14% 

от запитаните са били на това мнение. В България 49% от анкетираните споделят 

подобно виждане към момента. 

Трябва ли повече решения относно мигрантите да се вземат на европейско ниво -  

65% в България отговарят утвърдително, което е близо до средното ниво за ЕС (66%). В 

някои страни този процент е значително по-висок (около 80% в Кипър, Германия, 

Люксембург, Испания, Холандия), а в други е близо до 40% (Естония, Полша, 

Словакия). 

Около 60% от запитаните българи смятат, че търсещите убежище трябва да бъдат 

по-добре разпределяни сред страните членки. Средното ниво за ЕС като цяло е 78%, 
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като най-ниските показатели са в страните от Източна Европа, особено в Чехия и 

Словакия (съответно 33% и 31%). 

Около половината европейци смятат, че техните страни „имат нужда от легални 

имигранти в определени сектори на икономиката“. Повечето страни от Източна Европа 

обаче не са убедени: само 24% от българите и от унгарците и 19% от словаците са на 

това мнение. 

 

 

Мрежова неутралност – нови правила 

 

 

 
Когато говорим за мрежова 

неутралнст, имаме предвид принципът, 

въз основа на който интернет 

доставчиците трябва да се отнасят по 

еднакъв начин към всички сайтове, 

платформи и онлайн приложения. В този 

смисъл те не бива умишлено да блокират 

или забавят определени уебсайтове или 

услуги. 

В тази връзка, на 27 октомври в 

Европейския парламент се проведе 

гласуване на нови правила, по които е 

достигнато предварително съгласие с 

правителствата на страните от ЕС след 

двугодишни преговори.  

Предвижда се, чрез новите правила 

да има възможност да бъдат предлагани 

специализирани услуги както на крайни 

потребители, така и на компании, 

склонни да платят повече за 

получаването на предимство в онлайн 

трафика. Според текста обаче тези 

платени услуги не могат да бъдат 

предлагани, ако ограничават трафика и 

скоростта за другите потребители и 

сайтове. Приоритет може да бъде даван 

например при прехвърляне на важни 

здравни данни, при провеждане на 

хирургически операции от разстояние, за 

управлението на автономни коли без 

шофьор и за предотвратяване на 

терористични нападения. 

Някои интернет доставчици, особено 

мобилни оператори, имат практиката да 

не включват ползването на определени 

приложения в изчисляването на 

ползвания от потребителите трафик. 

Това означава, че на практика тези 

приложения или услуги излизат 

безплатно на потребителите, което им 

дава предимство пред останалите 

уебсайтове и услуги. Парламентът дава 

свобода на националните регулатори, 

които ще следят за прилагането на 

правилата, да решат дали тази практика 

да бъде позволена в съответната страна 

или не. 

Текстът влиза в сила незабавно във 

всички страни-членки. До шест месеца 

Групата на европейските регулатори в 

областта на електронните комуникации 

ще публикува общи насоки за 

националните регулатори, които ще 

следят приложението му на практика. 
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Европа Директно - Варна на поредната годишна 

среща на европейските мрежи в Брюксел 
 

В периода 19-22 октомври, представител на Европа Директно – Варна участва в 

ежегодната обща среща (Annual General Meeting) на европейските информационни 

центрове Европа Директно в Брюксел, Белгия. Срещата съвпадна и с 10-годишнината 

на мрежата Европа Директно, а също така и продължи с шестото издание на 

Европейската конференция по публични комуникации – EuroPCom.  

Първият работен ден на AGM започна с лекция на тема „Бежанска криза и 

миграция”, продължи с уъркшопи на различни теми, свързани с настоящите 

предизвикателства пред ЕС, сред които растеж и заетост, бюджет на ЕС, дейностите на 

ЕС, свързани с климатичните промени, Еразъм+, енергийна политика, работа, пътуване 

и обучение в ЕС, транспорт в ЕС, търговска политика, изследване и иновации и др.  

В следващите дни беше ред на EuroPCom конференцията, която събра мениджъри, 

комуникационни и старши експерти на местните, регионалните, националните и 

европейските власти. Над 900 колеги от всички страни-членки на ЕС участваха в това 

мрежово събитие. Отново бяха проведени лекции, дебати и интерактивни семинари, 

фокусирани както върху основните предизвикателства в ЕС, така и върху публичната 

комуникация. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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Семинар-дискусия върху поставена тема за есе 

„Ползи и очаквания от титлата „Европейска 

Младежка Столица 2017” за нашия град” 
 

 

 
На 08.10.2015 в Информационен Център Европа Директно – Варна поканихме 

ученици, участвали с есета на поставената по-рано тема „Ползи и очаквания от титлата 

„Европейска младежка столица” за нашия град”. 

Учениците правилно отбелязаха, че титлата не е предназначена за градове без 

проблеми, а точно обратното. Инициативата цели да насочи вниманието към градове с 

потенциал, но и с проблеми, където слабостите са осъзнати и има желание за 

отстраняването им. Разбира се, акцент се поставя върху младежта, младежките 

дейности и политики. Участниците смятат, че ползите за Варна от спечелване на 

титлата Европейска младежка столица са както политически, така и икономически. Ще 

бъде привлечен един различен туристопоток, който има съвсем различни 

характеристики – млади хора с определени визии и интересни идеи. От друга страна 

титлата Европейска младежка столица дава възможност на местните организации, на 

младежите, които живеят и работят във Варна, също да покажат това, което могат, „да 

излязат на една по-голяма и по-качествена сцена”. Важно е младите хора да участват 

активно в градската среда и да бъдат полезни със своите идеи и иновативни решения. 
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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. 
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