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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  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас:  всичко, което трябва да знаем за Парижкото 

споразумение за климата 

 Нобеловата награда за химия бе присъдена на трима европейци зa 

синтеза на най-малките машини в света  

 Опознай Европа на 18 с безплатна жп карта   

 В Международния ден на храната – как да ограничим 

изхвърлянето на хранителни отпадъци 

 Надя Мурад и Ламия Башар получават награда „Сахаров“ 2016 г. 

 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно – Варна участва в организирането на 

Международен флейтов конкурс заедно с Европрйска Музикална 

Академия Варна 

 Годишна среща на центровете Европа Директно 
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Полезно за вас:  всичко, което трябва да знаем 

за Парижкото споразумение за климата 

 
 

Европейският съюз изигра ключова 
роля за постигане на историческото 
споразумение в Париж, където 195 

държави постигнаха ново, универсално, 
правно обвързващо съгласие по 
въпросите на климата. 
В амбициозното и балансирано 

споразумение, първата голяма 
многостранна договореност през 21-ви 

век, се очертава глобален план за 
действие, насочващ света към 

предотвратяване на опасно изменение 
на климата, като глобалното затопляне 
се ограничава до под 2°C. 

Споразумението е кулминация на 
дългогодишните усилия на 
международната общност за постигане 
на универсално многостранно 
споразумение относно изменението на 
климата. След ограниченото участие в 
Протокола от Киото и липсата на 
споразумение в Копенхаген през 2009 

г., ЕС изгради широка коалиция от 
развити и развиващи се страни в 
подкрепа на амбициозния план за 
успешен резултат от конференцията в 
Париж. Парижкото споразумение 
изпраща ясен сигнал на инвеститори, 

предприятия и политици, че глобалният 
преход към чиста енергия е необратим и 

замърсяващите околната среда 
изкопаеми горива трябва да се заменят с 
други ресурси.  

По думите на председателя на 
Европейската комисия Жан-Клод 

Юнкер: „Днес светът е обединен в 

борбата срещу изменението на 

климата. Днес светът получава 

спасително въже, последен шанс да 

предадем на бъдещите поколения по-

стабилен свят, по-чиста планета, по-

справедливи общества и проспериращи 

икономики. Това стабилно 

споразумение ще поведе световния 

преход към глобална чиста енергия. 

Тази договореност е също успех за 

Европейския съюз. Отдавна сме 

световен лидер в действията, свързани 

с климата, а сега Парижкото 

споразумение отразява нашата 

амбиция в световен мащаб.” 

Парижкото споразумение относно 

изменението на климата е мост между 
съвременните политики и неутралното 
въздействие върху климата преди края 
на века. В Париж правителствата се 
споразумяха за амбиция, ангажимент и 

солидарност. 
Амбиция: Правителствата се 

споразумяха за дългосрочна цел за 
ограничаване на повишението на 
глобалната средна температура до 
много под 2°C над равнището от 
прединдустриалната епоха и за стремеж 

към ограничаване на увеличението до 
1,5°C, тъй като това би намалило 
значително рисковете и последиците от 
изменението на климата. В 

споразумението се изисква световните 
емисии да достигнат своята връхна 
точка възможно най-скоро, като се 
признава, че това ще отнеме повече 
време за развиващите се страни, и след 
това да се постигне бързо намаляване в 
съответствие с най-добрите научни 

подходи. Преди и по време на 
конференцията в Париж държавите 
представиха цялостни национални 

планове за действия в областта на 
климата с цел намаляване на емисиите. 
Общият принос на 185-те национални 

планове, изготвени преди 

конференцията в Париж, все още не е 
достатъчен, за да се запази повишението 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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на температурата в света под 2°C до 
края на века. Но в споразумението се 
набелязва как тази цел да бъде 
постигната. 
Ангажимент: За да бъде постигната 

общата цел, правителствата се 
споразумяха да се срещат на всеки 5 

години, за да определят по-амбициозни 

цели според изискванията на науката. 
Те също така приеха да докладват 
помежду си и на обществеността за това 
доколко добре се изпълняват целите и 

да осигурят прозрачност и надзор. 
Световен преглед ще се извършва на 
всеки пет години. Чрез стабилна 
система за прозрачност и отчетност ще 
се следи напредъкът към дългосрочната 
цел. 
Солидарност: ЕС и другите развити 

страни ще продължат да подкрепят 
действията в областта на климата за 
намаляване на емисиите и изграждане 
на устойчивост спрямо последиците от 
изменението на климата в развиващите 
се страни. Другите страни се насърчават 
да предоставят такава подкрепа 
доброволно. Развиващите се страни ще 
получават постоянно и засилено 
международно подпомагане за 
адаптация. Развитите страни 

възнамеряват да продължат своята 
съществуваща колективна цел за 
мобилизиране на 100 милиарда щатски 

долара годишно до 2025 г., когато ще 
бъде определена нова колективна цел. 
В Парижкото споразумение се 

съдържа и самостоятелен член, посветен 

на въпроса за загубите и щетите, 
свързани с въздействието на 
изменението на климата. Страните също 
така признават необходимостта да си 

сътрудничат и да укрепват разбирането, 
общите дейности и подкрепата в 
различни области, като например 
системи за ранно предупреждение, 
готовност за извънредни ситуации и 

застраховане на рискове. 
Програмата за действие Лима – 

Париж, инициатива на перуанското и 

френското председателство на 
Конференцията, чиято цел е да се 
катализират действия от страна на 
множество заинтересовани лица, 

обедини безпрецедентен брой страни, 

градове, предприятия и организации на 
гражданското общество в световен 

мащаб за ускоряване на съвместните 
действия в областта на климата в 
подкрепа на новото споразумение. 
Инициативата показа, че светът е готов 
да обедини усилията си за действия в 
областта на климата дори преди 

Парижкото споразумение да влезе в 
сила през 2020 г. Редица важни 

съобщения и новаторски инициативи 

бяха представени по време на 
двуседмичната конференция. 
На 4 октомври 2016 г. 610 

евродепутати гласуваха „за“ 

ратифицирането от ЕС на 
споразумението на ООН за защита на 
климата, постигнато преди девет месеца 
в Париж. ЕС ще се присъедини към 

САЩ, Китай, Индия и други основни 

страни и големи източници на 
парникови газове по време на среща на 
страните по парижкото споразумение 
през ноември в Маракеш.   

Парламентът даде своето съгласие с 
ратифицирането от ЕС на 
споразумението с 610 гласа „за“, 38 

гласа  „против“ и 31 въздържали се. 
За да влезе в сила споразумението, е 

необходима ратификацията от най-

малко 55 страни по Конвенцията, 
отговорни за най-малко 55% от общите 
емисии на парникови газове. Докато 
първото условие вече е изпълнено, с 
тазмесечното гласуване се изпълнява и 

второто, с което споразумението влиза в 
сила.  

„Нашият вот днес отваря пътя към 

постигането на необходимия брой 

ратификации за споразумението... 
Влизането в сила на Парижкото 
споразумение по-малко от година след 
подписването му е огромно постижение, 
имайки предвид, че този процес отне 
осем години за протокола от Киото. 
Днешният вот също така означава, че 
ЕС остава лидер по въпросите на 
климата,“ каза председателят на 
Европейският парламент Мартин Шулц. 

Той подписа документа, с който 
Европейският парламент изпраща 
своето съгласие с ратифицирането от 
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ЕС, в присъствието на генералния 
секретар на ООН Бан Ки-мун, френския 
министър на околната среда и 

председател на КОП 21 Сеголен Роял, 
държавния секретар на Словакия Иван 

Корчок, представляващ 

председателството на Европейския 
съвет и председателя на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер. 

Повече информация за приоритетите 
на Комисията на Юнкер в областта на 
действията по климата може да 
намерите на уебсайта на Комисията. 

 

Източник: Европейска Комисия – 

Съобщение за медиите; 

Европейски Парламент – Съобщение 

за медиите.

 

 
 

Нобеловата награда за химия бе присъдена на 

трима европейци зa синтеза на най-малките 

машини в света  
 

Поздравления на европейците Жан-

Пиер Соваж, сър Дж. Фрейзър Стодарт 
и Бернар Л. Феринга, които получават 
Нобелова награда за химия за работата 
си по „дизайна и синтезирането на 
молекулярни машини“, известни още 
като най-малките машини в света! 
Развитието на компютърните 

технологии показа как 
миниатюризацията на технологията 
може да доведе до революция. 
Нобеловите лауреати по химия за 2016 

са разработили молекули с 
контролируеми движения, които могат 
да изпълняват задачи - молекулни 

машини, които пренасят химията в едно 
ново измерение. 

Техните молекулярни машини са 
хиляди пъти по-тънки от човешки 

косъм. Те успяват да свържат 
молекулите заедно така, че да заработят 
като малък асансьор, двигател и 

миниатюрни мускули. 

Нобеловата награда за химия се 
присъжда от Кралската шведска 
академия на науките от 1901 г. Лауреати 

на Нобеловата награда за химия с 
голяма известност са: Сванте Арениус 
/1903/, Ърнест Ръдърфорд /1908/, Мария 
Кюри /1911/, Ирен и Фредерик Жолио-
Кюри /1935/. 

Паричната равностойност на 
Нобеловата награда е осем милиона 
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шведски крони (830 000 евро или 930 

000 щатски долара). 
Миналата година Нобелова награда 

за химия спечелиха Томас Линдал, Пол 
Модрич и Азиз Санджар за изследване 
на механизмите за "ремонт" на ДНК. 

Ето и малко информация за 
нобеловите лауреати: 

Жан-Пиер Соваж е роден в Париж 

през 1944 г. и получава докторската си 

степен от Университета "Луи Пастьор", 

където сега е почетен професор. През 
1997 г. става член на Френската 
академия на науките. Спечелил 
множество отличия, сред които бронзов 
(1978 г.) и сребърен (1988 г.) медал на 
Френския национален център за научни 

изследвания, награда Изат Кристенсен 

(1991 г.), златен медал "Прелог" (1994 

г.) и награда "Пиер Сю" на Френското 
дружество на химиците (2005 г.). 
Бернар Феринха, роден в Холандия 

през 1951 г., получава докторската си 

степен в Университета в Грьонинген, 

където преподава и сега. Той е 
професор и председател на Научния 

отдел на холандската Кралска академия 
на науките. Носител е на наградата 
"Спиноза" (2004 г.), златния медал 
"Нагоя" за органична химия (2013 г.), 
наградата "Артър С. Коуп" (2015 г.) и 

др. Член е на Американската академия 
за хуманитарни и естествени науки. 

Джеймс Фрейзър Стодарт е роден в 
Шотландия през 1942 г. и получава 
докторската си степен от Единбургския 
университет. От 2014 г. е професор в 
Северозападния университет в САЩ. 

Постиженията му в областта на химията 
са отличавани многократно. Той е 
носител на златния медал "Нагоя" за 
органична химия (2004 г.), Световната 
награда за наука "Алберт Айнщайн" 

(2007 г.), наградата "Файнман" за 
нанотехнология (2007 г.), наградата 
"Артър С. Коуп" на Американското 
дружество на химиците (2008 г.) и 

медала "Дейви" на Британското кралско 
дружество (2008 г.). 
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Опознай Европа на 18 с безплатна жп карта  

  

 
 

Пътуването с влак е едно страхотно 
и много различно преживяване в 
сравнение с което и да е друго превозно 

средство. Пътувайки с влак в Европа 
вие можете да стигнете до големите 
европейски градове, малки градчета и 

селца, плажове и много други, без да се 
налага да летите или да сте заобиколени 

от огромен брой автомобили. Младите 
хора все повече предпочитат влака за 
техните пътувания, тъй като там те 
могат и по-лесно да се запознаят с нови 

приятели. При организацията на едно 
по-дълго европейско пътешествие с 
влак, обаче човек може да се сблъска с 
множество проблеми. Големият 
брой национални и частни железници, 

които предлагат по няколко вида билети 

правят закупуването и организирането 
на едно европейско пътешествие с влак 
трудна задача.  
В бъдеще младите хора могат да 

получават безплатни карти за пътуване 
из Европа за 18-тия си рожден ден. 

Европейският парламент обсъди идеята 
в пленарен дебат на 4 октомври, като 
повечето изказали се изразиха 
ентусиазъм и приканиха Комисията да 
обмисли и предложи как това може да 

се реализира. Милиони млади 

европейци са пътували из Европа с 
картите Interrail през годините, но 
тяхната цена достига стотици евро. 
В дебата беше изтъкнато, че 

инициативата може да стимулира 
мобилността на младите хора и да ги 

насърчи да опознаят по-добре съседни и 

по-далечни страни, като в същото време 
се окаже подкрепа за относително 
екологичен начин на транспорт. 

Interrail е асортимент от карти, които 
позволяват на младите хора да пътуват 
свободно по железопътната мрежа в 
Европа. Предлагат се карти за 
международни пътувания в Европа и за 
пътувания в рамките на една страна, 
като цените варират между 20 и 480 

евро. Около 300000 души използват 
картите всяка година, посочи 

еврокомисарят за транспорта Виолета 
Булц по време на дебата. 
Пет страни от ЕС не са членки на 

Interrail - Латвия, Литва, Естония, Малта 
и Кипър. За тях може да се обмисли 

включването на други видове транспорт 
в схемата (автобусен или фериботен). 

 

Източник: ЕП
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В Международния ден на храната – как да ограничим 

изхвърлянето на хранителни отпадъци 

  

  
На 16 октомври отбелязахме 

Международния ден на храната.  
По-рано тази година Европейската 

комисия публикува 10 съвета за 
ограничаване на хранителните 
отпадъци. Ако се придържате към тях 
може да спестите пари и да допринесете 
за опазването на околната среда. 

Планирайте покупките си 

Планирайте вашето меню за 
седмицата. Проверете с какви продукти 

разполагате във вашия хладилник и 

шкафове, след което си направете 
списък за пазаруване само за 
допълнителните съставки, които са ви 

необходими. Вземете списъка със себе 
си и се придържайте към него в 
магазина. Не се изкушавайте от 
продукти на промоция и не пазарувайте 
когато сте гладни – ще се приберете с 
повече, отколкото ви е необходимо. 
Купувайте насипни плодове и 

зеленчуци, вместо вече опаковани, за да 
можете да купите точно нужното ви 

количество. 
Проверявайте датите 
Ако не планирате да изядете даден 

продукт с кратък „срок на годност“, 

потърсете друг с по-дълъг срок или 

просто планирайте да го купите в деня, 
в който ще ви трябва. Правете разлика в 
значението на съответните дати: „годен 

до“ означава, че храната е безопасна за 
консумация до посочената дата (напр. за 
месо и риба); „най-добър до“ посочва 
датата, до която продуктът запазва 
оптимално своето качество. 
Хранителните продукти продължават да 
са безопасни за консумация дори и след 
посочената дата за „най-добър до“. 

Внимавайте за бюджета си 

Разхищението на храна означава 
разхищение на пари. 

Поддържайте здравословна 

температура в хладилника 

Проверете уплътнението и 

температурата в хладилника си. За 

максимална свежест и дълготрайност, 
хранителните продукти трябва да се 
съхраняват на температура между 1 и 5 

градуса по Целзий. 

Съхранявайте храните съобразно 

инструкциите на опаковките 

Преподреждайте 

Когато купите нови продукти от 
магазина извадете всички по-стари 

стоки във вашите шкафове и хладилник 
на преден план. Сложете новите 
хранителни продукти отзад, за да 
намалите риска да намерите нещо 
мухлясало на дъното на хладилника или 

някой шкаф. 

Сервирайте малки количества 

храна с идеята, че всеки може да си 

вземе допълнително след като си 

изяде първата порция 

Използвайте останките 

Вместо да изхвърляте останалото 
количество от приготвеното от вас 
ястие в боклука, то може да бъде 
изядено на обяд на следващия ден, да 
бъде включено във вечерята или да бъде 
замразено за някой друг случай. 

Омекналите плодове могат да се 
използват за приготвяне на плодови 

сокове или торти. Поувехналите 
зеленчуци могат да се използват за 
супи. 

Замразявайте 

Ако ядете само по малко хляб, 

замразете го и изваждайте по 2-3 

филийки няколко часа преди да са ви 

необходими. По подобен начин 

замразявайте готвени ястия, за да имате 
готова храна за вечерите, в които сте 
прекалено изморени да готвите. 

Превърнете хранителните 

отпадъци в храна за градината 

Някои хранителни отпадъци са 
неизбежни, така че защо не си 

инсталирате кофа за компост за 
обелките от плодове и зеленчуци? Само 
за няколко месеца ще разполагате с 
богата, ценна тор за вашите растения. За 
остатъците от готвени ястия ви е 
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достатъчен кухненски компостер. 
Напълнете го с отпадъци, покрийте ги 

със слой от специални микроби и ги 

оставете да ферментират. Полученият 
продукт може да се използва за 
домашни растения, както и в градината. 

Допълнителни добри навици за 

намаляване на отпадъците. 
• Използване на торби за 

многократна употреба 
• Поставете стикер "НЕ на 

нежелана поща" на пощенската си кутия 
• Старайте се да нямате 

хранителни отпадъци 

• Купувайте в насипно състояние 
или в големи размери опаковки 

• Купете пълнещи се или 

зареждащи се продукти 

• Ограничете използването на 
принтера 

• Започнете да компостирате 
• Правете дарения със старите си 

дрехи 

• Заемете или наемате 
инструменти 

• Ремонтирайте повредените стоки 

и оборудване 
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Надя Мурад и Ламия Башар получават награда 

„Сахаров“ 2016 г. 

 

 

 
 

 

Надя Мурад и Ламия Башар са 
тазгодишните носителки на наградата 
„Сахаров“ на Европейския парламент за 
свобода на мисълта. Решението бе 
обявено от председателя на Парламента 
Мартин Шулц на 27 октомври след 
заседание с ръководителите на 
политическите групи. Двете млади жени 

успяват да избягат от сексуално робство 
при ИДИЛ и да разкажат на света за 
преследването на своята малцинствена 
общност - езидите, от страна на 
терористите. Награждаването ще се 
състои на 14 декември в Страсбург. 
Мартин Шулц посочи в реч в 

пленарна зала, че с присъждането на 
наградата на Надя Мурад и Ламия 
Башар “ние показваме, че тяхната борба 
не е била напразно и че ние сме готови 

да ги подкрепим срещу трудностите и 

бруталното насилие от страна на така 
наречената „Ислямска държава“, на 
които все още са подложени толкова 
много хора“. “Те съумяха да избягат в 

Европа и да намерят спокоен пристан 

тук ”, добави той. 

Надя Мурад и Ламия Ажи Башар 
оцеляват след сексуално робство при 

„Ислямска държава" и се превръщат в 
говорителки на жените, станали жертви 

на систематичното използване на 
сексуално насилие от страна на 
терористите. Те се застъпват публично 

и за езидската общност в Ирак - 

религиозно малцинство, подложено на 
геноцид от ИДИЛ. 

И двете са от село Кочо, в близост до 
гр. Синжар в северната част на Ирак. На 
3 август 2014 г. ИДИЛ избива всички 

мъже в селото и отвлича млади жени, в 
това число Ламия Башар, Надя Мурад и 

техните сестри. Те са купувани, 

препродавани нееднократно и 

експлоатирани като сексуални робини. 

През ноември 2014 г. Мурад успява 
да избяга с помощта на съседско 
семейство, което я извежда тайно извън 

територията, контролирана от ИДИЛ. 
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Това ѝ дава възможност да се насочи 

към лагер за бежанци в Северен Ирак, а 
по-късно и към Германия. Година по-
късно, през декември 2015 г., на 
първото заседание на Съвета за 
сигурност на ООН по въпросите на 
трафика на хора Мурад изнася 
вълнуваща реч, в която описва своите 
преживявания. 
През септември 2016 г. тя става 

първия посланик на добра воля на 
Службата на ООН по наркотиците и 

престъпността за достойнството на 
жертвите на трафика на хора, като взема 
участие в световни и местни 

инициативи за повишаване на 
осведомеността относно тежкото 
положение на безбройните жертви на 
трафика на хора. През октомври 2016 г. 
Съветът на Европа я удостоява с 
наградата „Вацлав Хавел" за принос в 
областта на правата на човека. 
Ламия Башар прави няколко опита за 

бягство и през април 2016 г. най-сетне 

успява да се спаси благодарение на 
помощта на своето семейство, което 
заплаща възнаграждение на местни 

контрабандисти на хора. Докато бяга в 
посока към територията, контролирана 
от иракското правителство, следвана от 
бойци на ИДИЛ, край нея избухва 
противопехотна мина. Две нейни 

спътнички са убити, а тя самата е 
ранена и почти загубва зрението си. В 

крайна сметка успява да се спаси и 

впоследствие е изпратена на лечение в 
Германия, където тя се свързва със 
своите оцелели братя и сестри. 

От възстановяването си насам Ламия 
Башар извършва активна дейност за 
повишаване на осведомеността относно 
тежкото положение на езидската 
общност и оказва подкрепа на жени и 

деца, станали жертви на робството и 

жестокостите от страна на ИДИЛ. 

 
Източник: ЕП, Съобщение за медиите
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Европа Директно - Варна  участва в организирането 

на Международен флейтов конкурс заедно с 

Европейска Музикална Академия - Варна
 

 

При изключително силна 
конкуренция протече първото издание 
на Международния флейтов конкурс в 
периода 18-21 октовмри 2016 г., чиито 
основни организатори са Европейска 
музикална акдемия – Варна и Европа 
Директно – Варна. Събитието привлече 
в града ни даровити музиканти от 
България, Франция, Грузия, Турция и 

Македония. Посетителите на 
концертната програма имаха 
възможност да се насладят на 
произведения на световните класици, 

изпълнени под съпровода на три златни 

флейти. 

Лауреат на първа възрастова група 
(до 16 г.) е Екинсу Еминагаоглу от 

Истанбул. Втора награда се присъди на 
Филип Копецки (София). На трето 
място беше отличена Нана Голиадзе от 
Грузия. Лауреати във втора възрастова 
група (до 22 г.) са Сехер Карабибер 
(Истанбул) и Мерве Башоглу (Анкара). 
Сехер Карабибер получи и специална от 
Радио Варна – професионален запис. На 
второ място се класира Джерен Алтинел 
(Истанбул). Трета награда се присъди на 
Йоана Димова (Пловдив), която получи 

и отличие от кмета на Варна. 
За участниците в конкурса беше 

осигурена съпътстваща програма, която 
представи културно-историческите 
забележителности на Варна.

 

 

EDIC в действие! 
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Годишна среща на центровете Европа Директно 

 

 
Центровете Европа Директно от България 

 
В периода 17-19.10.2017 г. в испанската столица Мадрид се проведе Годишната 

среща на информационните центрове Европа Дирекнто, като участие в нея взеха 
представители от 28 страни, сред които Белгия, Франция, Германия, Естония, Италия, 
Испания, Малта, Полша и други. От България взеха участие 17 представители от 
центровете Европа Директно, като Варна бе представлявана от ръковпдителя на 
Центъра г-н Иван Табаков. Годишната среща беше открита от г-жа Кристина 
Сифуентес, представител на регионалното правителство на Мадрид. На 18 октомври 

събранието протече в два кръга под наслов „Ефективно работим заедно” и 

„Информация и дебат по ключови инициативи по приоритетите на ЕС”, в които 
участниците бяха разделени на паралелни работни групи по различни стратегически 

въпроси, като 10-те политически приоритета, обратна връзка на гражданите, засилване 
сътрудничеството между представителствата на ЕК и мрежите ЕД по страни, 

Европейски стълб на социалните права, кризата с бежанците, Еразъм + и др. 
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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 


