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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: 

    следваща стъпка 

    LUX Prize 

    Проучване: Ползата от ес  

    награда "сахаров" 

    командировани работници в ес

Полезно за Вас 

ЕДИЦ в Действие
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Следваща стъпка   
Депутатите търсят начини да ограничат 

прането на пари през финансовите 

институции, което би ограничило достъпа 

на екстремистки организации до 

ресурси. „Тероризмът е глобално 

престъпление - следователно, 

ефективният отговор трябва да бъде също 

глобален“, заявява депутатът Хавиер Нарт 

(АЛДЕ, Испания). 

 Г-н Нарт е подготвил доклад на 

Парламента, препоръчващ 

институционална рамка за сътрудничество 

на отделите за финансово разузнаване на 

национално ниво. Това би помогнало за 

преодоляване на проблемите с обмена на 

информация между държавите-членки. 

 Трудностите при идентифицирането на 

произхода на парите и осъществяването 

на надзор върху платежната система 

създават възможности за терористични 

организации, посочва депутатът. 

Борбата с тероризма на финансовия фронт 

Доскоро различни организации можеха да 

разчитат на сериозни постъпления от 

продажбата на петрол, откупи и грабежи. 

Според изследване, изготвено по поръчка на 

подкомисията по сигурност и отбрана на 

ЕП, групите са упражнявали контрол над 161 

функциониращи петролни кладенеца в Сирия. 

Загубите на територии са се отразили на 

приходите - от 1,9 млрд. щатски долара през 

2014 г. те са намалели на 870 млн. щатски 

долара през 2016 г. Част от парите за тези 

организации идват от чужбина или се ползват за 

финансиране на операции в други страни. 

Затова са необходими международни усилия за 

изваждането на тези средства от обращение. 

Още информация:  

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlin 

es/security/20171023STO86612/sliedvashcha- 

stpka-srieshchu-tierorizma-otriazvanie-na- 

finansiranieto
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Засилване на проверките на 

европейските граници
Друга мярка срещу тероризма е общата електронна система за ускоряване на проверки по 

външните граници на шенгенското пространство и регистрация на всички пътници от 

държави извън ЕС беше подкрепена от Парламента в сряда. Новата система за влизане/ 

излизане (СВИ) ще регистрира информация на граждани на държави извън ЕС като име, 

пътнически документ, пръстови отпечатъци, снимка на лицето, дата и място на влизане, 

излизане или отказ на влизане в Шенгенското пространство. Системата ще важи, както за 

пътуващите с виза, така и за пътуващите без виза, допуснати за кратък престой от 90 дни, 

които преминават външните граници на Шенгенското пространство. СВИ ще улесни 

проверките на спазването на разрешената продължителност на краткия период (90 дни за 

период от 180 дни).  Системата ще замести поставянето на печат в паспортите и ще ускори 

пресичането на граници, като същевременно улесни идентифицирането на пътниците, които 

са останали по-дълго от разрешеното или измами с фалшива идентичност. 

Съхраняване на данните 

данните ще бъдат съхранявани за период от три години, а за останалите по-дълго от 

разрешеното, пет; 

данните, съхранявани в СВИ, могат да бъдат консултирани с цел превенция, установяване 

или разследване на тероризъм и други сериозни криминални престъпления. 

Достъп до данните 

Новата система ще регистрира различни данни и ще споделя информацията с контролните 

пунктове на външните граници, за да спре незаконното влизане и следи прекалените 

престои. Съхранената информация в новата система ще бъде достъпна за граничните и 

визовите органи; България и Румъния също ще участват в СВИ 

Източник:  http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171020IPR86543/zasilvanie- 

na-provierkitie-na-ievropieiskitie-ghranitsi
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ПОЛЗАТА  ОТ  ЕС  

СПОРЕД  ЕВРОПЕЙЦИТЕ  

       Според едно от последните проучвания проведени от ЕП сред 27 881 европейци над 15 

годишна възраст за периода 23 Септември до 2 Октомври. 

Две трети от европейците смятат, че техните страни са спечелили от членството си в ЕС. 

Делът на хората, които виждат ползи от европейската интеграция на страната си, се е 

увеличил от 60% през септември 2016 г. на 64% през септември 2017 г. 
В същото време делът на онези, които отговарят, че страната им не е спечелила от 

членството в ЕС, е намалял от 31% на 25%.  

Около 56% от българите отговарят положително на въпроса дали членството носи ползи за 
България, което е ръст от 7 % спрямо 2016 г. В Ирландия 90% от хората дават положителен 
отговор, а в Италия делът им е само 39%. 

Жителите на съюза очакват ЕП да подкрепи действия срещу бедността (41%), тероризмът 
(41%) и безработицата сред младите (31%). 

Повече информация за проучването може да получите тук 
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171018IPR86308/public-confidence-in-the- 
eu-and-its-parliament-continues-to-grow-eu-wide 
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Награда "Сахаров"

Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“, кръстена на името на съветския учен и 

дисидент Андрей Сахаров, е създадена през 1985 от Европейския парламент и се 

връчва на необикновени личности и организации, за изключителни постижения в 

защита на човешките права и свободи. 

Наградата се връчва в следните области: 

Защита на човешките права и основните свободи, особено на правото за свободно 

изразяване 

Закрила на правото на малцинствата 

Спазване на международното законодателство 

Развиване на демокрацията и въвеждане на върховенството на закона 

Всяка година политическите групи в Парламента и европейските депутати 

номинират потенциални кандидати. От този списък, Комитета по външите работи и 

Комитета за развитие съвместно избират трима "финалисти". Тогава 

представителите на политическите групи избират победител. Наградата формално 

се връчва от Президента на Парламента по време на декемврийското пленарно 

заседание, на или около 10 декември, денят в който е подписана Всеобщата 

декларация за правата на човека на ООН. 

Победителят получава сертификат и €50 000. Които най-често биват използвани за 

благотворителност и подкрепа на дейността, с която спечелилият се занимава.  

Първите носители на наградата от 1988г са Нелсън Мандела и Анатоли Марченко 

(награден посмъртно).

Нелсън Мандела 

снимка: www.europarl.europa.eu

Анатоли Марченко 

снимка: Wikipedia
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Кой е лауреатът за 2017 ? 

Демократичната опозиция във Венесуела - Национално събрание (Хулио Борхес) и всички 

политически затворници от списъка на „Foro Penal Venezolano“, представлявани от Леополдо 

Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечеа, Лорент Сале, Алфредо Рамос и 

Андреа Гонзалес.  

През последните няколко години Венесуела се намира в състояние на политическа криза. 

Управляващата партия непрекъснато ограничава принципите на правовата държава и на 

конституционния ред, а през март 2017 г. Върховният съд отне законодателните правомощия 

на демократично избраното Национално събрание. Хулио Борхес, председателят на 

Националното събрание, обобщи положението във Венесуела по следния начин: „Във 

Венесуела конфронтацията не е само политическа. Това е жизненоважна конфронтация на 

различни ценности." Междувременно броят на политическите затворници възлиза на над 600 

по данни от последния доклад на „Foro Penal Venezolano" (Венесуелския наказателен форум), 

известна венесуелска организация за права на човека, която предоставя правна помощ pro 

bono (безплатно) на лица с ограничени икономически ресурси, за които се предполага, че 

могат да бъдат задържани, подложени на изтезания или произволно насилие по време на 

протести. Списъкът на политическите затворници включва известните опозиционни лидери 

Леополдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечеа, Лорент Сале, Алфредо 

Рамос и Андреа Гонзалес.  За венесуелския опозиционен лидер Леополдо Лопес, който от 

повече от три години се намира в затвора, през юли 2017 г. е издадена временна мярка 

домашен арест, но през август 2017 г. той отново е върнат в затвора. Друг известен 

опозиционен политик, бившият кмет на Каракас Антонио Ледесма е под домашен арест от 

2015 г. насам, а бившите кметове на Ирибарен и на Сан Кристобал, Алфредо Рамос и Даниел 

Себальос, както и студентският активист Лорент Сале също са лишени от свобода. Сред 

политическите затворници са двама испански граждани, Андреа Гонзалес и Йон 

Гойкоечеа. От началото на 2017 г. са убити повече от 130 членове на опозицията, а над 500 

души са произволно хвърлени в затвора. 

Демократичната опозиция във Венесуела 
© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos
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Аура Лолита Чавес Иксакик 
© CC Wikimedia Commons_Wotancito

Аура Лолита Чавес Иксакик - Аура Лолита Чавес Иксакик, позната като Лолита, е педагог и 

защитник на правата на човека от коренната общност на маите киче в областта Ел Киче в 

Гватемала. Лолита е председател на Съвета на народа Киче (CPK) за защита на живота, 

Майката Природа, Земята и територията - организация, обединяваща 87 коренни общности и 

техните традиционни старейшини, които работят за защита на своите земи и ресурси. 

Лолита е член на политическата комисия на Съвета на народа Киче и се бори за правото на 

своя народ да владее земите си съгласно международното право, както и срещу 

експлоатацията, свързана с мащабните минни и водноелектрически проекти. Тази борба 

изправя коренните общности срещу могъщи интереси. Членовете на Съвета на народа Киче 

са обект на заплахи, клевети, сплашвания и насилие, като един от тях беше убит през 2012 

г. На 4 юли 2012 г., след като са присъствали на мирна демонстрация, Лолита и нейните 

сподвижници са нападнати от група мъже, въоръжени с мачете, ножове и пръти. Тя остава 

невредима, но четири други жени са ранени. Атаките срещу Лолита впоследствие 

продължават, като срещу нея неколкократно са повдигани изфабрикувани обвинения в 

престъпления.  Лолита е вдъхновяващ пример за съпротивата на местното население срещу 

унищожаването на околната среда от подкрепяни от правителствата големи строителни 

предприемачи, като същевременно повдига въпросите за правата на коренното население, 

правата на жените и опазването на околната среда. Участието и водещата роля на жените са 

от основно значение за движението на Лолита и нейните съмишленици. 
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автор: неизвестен

Давит Исак е журналист и затворник, лишен от свобода заради убежденията си в 

Еритрея и превърнал се в международен символ на борбата за свобода на печата в
държава, в която положението с правата на човека е сред най-лошите в света. От осем 

години насам Еритрея е на последно място в класацията на Световния индекс за 

свобода на медиите на „Репортери без граници" от оценените общо 170 - 180 държави. 

През 2001 г. шведско-еритрейският журналист и писател Давит Исак е отведен от 

полицията от дома си в Еритрея. По данни на правителството на Еритрея той е 

арестуван за застрашаване на държавната сигурност и е считан за държавен предател, 

докато други твърдят, че лишаването му от свобода е заради негова статия относно 

необходимостта от извършването на демократични реформи в Еритрея. Според 

Амнести Интернешънъл той е лишен от свобода заради своите убеждения. 

Давит Исак е задържан без съдебен процес в продължение на повече от 15 години в 

различни затвори в Еритрея, известни с изключително тежките условия в тях. През 

всичките тези години не му е разрешен никакъв контакт с неговия адвокат, нито със 

семейството му. Последните сведения от него са получени през 2005 г. Еритрейските 

органи отказват да предоставят ясна информация за здравословното му състояние или 

местонахождението му, а на 20 юни 2016 г. министърът на външните работи на Еритрея 

Осман Салех споменава, че Исак и други политически затворници са живи, и заявява, че 

те ще бъдат съдени „когато правителството вземе решение". 

Най-скорошното признание за Давит Исак за неговата смелост и твърдост, както и 

ангажираността му със свободата на изразяване на мнение е Световната награда на 

ЮНЕСКО за свобода на печата „Гилермо Кано" за 2017 г., присъдена му от независимо 

международно жури от медийни професионалисти. Той е носител също на наградата 

„Златното перо на свободата" (Golden Pen of Freedom) на Световната асоциация на 

издателите на вестници и новинарски издания, наградата за свобода на печата на 

„Репортери без граници", наградата „Тухолски" на ПЕН-Клуб Швеция, наградата за 

свободата на изразяване на писателския съюз на Норвегия и на наградата „Анна 

Политковская" на Националния пресклуб на Швеция. 

За още информация:  http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home/the- 

prize.html

© EU/ Belga / SCANPIX / KALLE AHLS
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Награда LUX за 2017 г. 

Гледайте филмите финалисти

Историите в „120 удара в минута“ на 
Робин Кампийо, „Уестърн“ на Валеска 
Гризебах и „Sámi Blood“ на Аманда 
Кърнел са много различни. Въпреки 
това във всички филми финалисти за 
наградата LUX за 2017 г. виждаме 
силни характери, готови да се борят за 
своята идентичност. Филмите ще 
бъдат прожектирани из цяла Европа от 
октомври до декември 2017 г в рамките 
на Филмовите дни на наградата LUX, 
като всички любители на киното ще 
могат да гласуват за своя фаворит.

По вече установена традиция във всички страни от ЕС са организирани прожекции на 
филмите в надпреварата. Европейският парламент прави това възможно, като 
финансира изготвянето на субтитри на всички 24 официални езика на ЕС. В България 
филмите могат да бъдат гледани в първата половина на декември в градове като 
София, Пловдив, Варна, Благоевград, Смолян и Стара Загора (вижте програмата на 
прожекциите). Можете да гласувате за харесвания от Вас филм до 31 януари 2018 г. 
Това би Ви дало възможност да спечелите посещение на филмовия фестивал в Карлови 
Вари, Чехия, през юли 2018 г., където ще можете да обявите победителя на публиката. 

Едновременни прожекции 

Тази година ще се проведат едновременни прожекции на всеки един от трите филма в 
различни градове в Европа, след което режисьорите ще отговарят в Twitter на въпроси. 
На 8 ноември е прожекцията на „120 удара в минута“, на 9 ноември - на „Уестърн“, а на 
10 ноември - на „Sámi Blood“. Прожекциите се организират със сътрудничеството на 
програмата „Творческа Европа“ на ЕС. 

Програма: https://luxprize.eu/new-agenda 
За повече информация: https://luxprize.eu/
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Снимка IMDb

Кадър от филма "Уестърн"

Командированите 

работници в ЕС
Преговорите с правителствата в ЕС за ревизиране на правилата за командироване на 

работници могат да започнат, след като Парламентът даде зелена светлина. 

Пленарната зала не възрази срещу решението на комисията по заетостта за започване на 

преговори със Съвета, което означава, че тя вече може да влезе в разговори с министрите 

от ЕС, които приеха своя мандат за преговори в понеделник. Основни въпроси Реформата 

на правилата за командироване на работници има за цел да осигури по-добра защита на 

служителите и честна конкуренция за компаниите. Главните промени в сравнение с 

нормите от 1996 г. засягат възнаграждението на работниците, продължителността на 

командироването, колективните трудови споразумения и работниците от агенции за 

временна заетост. 

Цитат 

Докладчиците Елизабет Моран-Шартие (ЕНП, Франция) и Ахнес Йонгериус (С&Д, 

Нидерландия) заявиха: „Сега, след като Съветът е готов да се седне с Парламента на 

масата за преговори, ние очакваме с голямо нетърпение да завършим осъвременяването 

на директивата за командироването на работници и да я направим годна да изпълнява 

целта си. Нещата се движат в правилната посока, но подробностите са от огромно 

значение. Ще отделим особено внимание на въпроса с пътния транспорт, за да постигнем 

правилния баланс между свободата на предлагане на услуги и по-добрата защита на 

работниците“. 

Следващи стъпки  

Очаква се Парламентът и Съветът да започнат преговори през ноември с цел да постигнат 

съгласие на първо четене. 

Бързи факти 

Командирован работник е някой, изпратен от работодателя си, да извърши дейност в друга 

държава от ЕС за определен период от време. През 2015 г. в ЕС е имало 2,05 милиона 

командировани работници. 

Полша, Германия и Франция изпращат най-голям брой работници, докато Германия, 

Франция и Белгия приемат най-голям брой командировани работници. 

Командироването е особено честа практика в ключови сектори като строителния сектор, 

преработващата промишленост, образованието, здравеопазването и социалните услуги и 

бизнес услугите. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171020IPR86571/komandirovani- 

rabotnitsi-parlamientt-ghotov-za-prieghovori-s-drzhavitie-chlienki 

и 

http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_bg.html
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Полезно за вас

4 различни стажа за хора, 

които владеят чужди езици 

http://www.europarl.europa. 

eu/atyourservice/bg/201502 

01PVL00047/%D0%A1%D1 

%82%D0%B0%D0%B6%D0% 

BE%D0%B2%D0%B5
Възможности по 

програмата Ерзъм +

http://ec.europa.eu/program 

mes/erasmus- 

plus/opportunities/how-to- 

apply_en

Възможности за  финансиране
от еврофондовете 

https://www.eufunds.bg 

Възможности по програмата Horizon 

2020 

http://cordis.europa.eu/projects/result_e 

n? 

q=%28contenttype%3D%27project%27% 

20OR%20/result/relations/categories/re 

sultCategory/code%3D%27brief%27%2C 

%27report%27%29%20AND%20progra 

mme/pga%3D%27H2020- 

Euratom%2A%27 
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ЕДИЦ  в  Действие

Фондация Европейска Музикална Академия имаше
удоволствието да представи второ издание на 
Международен флейтов конкурс, в рамките на Фондация 
Европейска Музикална Академия, под патронажа на 
кмета на град Варна - Иван Портних и с любезното 
партньорство на Варна – Европейска Младежка Столица 
2017, Радио Варна, Община - Варна, Автобусен 
превозвач “Метро”, Търкиш Еърлайнс и подкрепата на 
Информационен Център - Европа Директно.  Конкурсът 
бе мащабен и се състоя във Варна от 23 до 25 октомври 
2017 г. в Радио Варна. Конкурсът  предложи и два 
концерта, а именно – на журито, което е от именити 
музиканти, както и на лауреатите на конкурса. 
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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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