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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? 

• Варна е победител в надпреварата за Европейска младежка столица 

2017! 

• Второ място за българските деца в Евровизия! 

• Европейската комисия възстановява плащанията по Оперативна 

програма „Околна среда” 

• Роботът „Филе” се приземи успешно на кометата 67P – успех за 

Европейската космическа агенция 

• Участвайте със своите идеи и проекти в „Do the right mix – 

придвижвай се разумно” 

• Световен ден на децата 

II. EDIC в действие! 

•  Семинар „Ролята на гражданското общество в ЕС” 

• ЕД – Варна обявява конкурс за есе на тема “Социалният проект, 

който искам да видя” 
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 Варна е победител в надпреварата за Европейска 

младежка столица 2017! 
 

Варна е избрана за Европейска 

младежка столица за 2017 година! 

Обявяването се състоя в румънския 

град Клуж-Напока, който е носител на 

титлата за 2015 г. Варна изпревари 

другите три града-финалисти: Кашкайш 

(Португалия), Галуей (Ирландия) и 

Перуджа (Италия).  

„Европейска младежка столица” е 

инициатива на Европейския младежки 

форум, стартирала през 2009 г. До 

момента с нея са били отличени 

Ротердам, Холандия (2009 г.), Торино, 

Италия (2010 г.), Антверпен, Белгия 

(2011 г.), Брага, Португалия (2012 г.), 

Марибор, Словения (2013 г.) и Солун, 

Гърция (2014 г.), Клуж Напока, Румъния 

ще носи титлата през следващата година, 

а Ганджа, Азербейджан през 2016-та. 

Градът ни кандидатства за 

Европейска младежка столица вечер 

трета поредна година, като през 

последните две години успя да достигне 

до финала на надпреварата. Тази година 

в центъра на кандидатурата бяха 

социалните иновации и развитието на 

социалното предприемачество като 

инструмент за развиване на младежки 

политики, устойчиви решения в сферата 

на заетостта и образованието. 

Титлата „Европейска младежка 

столица” се присъжда за период от една 

година, през която ще ни бъде 

предоставена възможността да 

представим своя младежки ориентиран 

културен, социалиен, политически и 

икономически живот.  

Целта на тази инициатива е да бъдат 

насърчавани иновативни идеи и проекти, 

в които младите хора активно участват и 

разработват, а така също има за цел да 

представи модели за бъдещо развитие на 

младежки политики в европейските 

общини. 

 

 

 

 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Второ място за българските деца в Евровизия! 

 

 
 

 

10-годишната Крисия, заедно с 

чудесните пианисти Хасан и Ибрахим, 

завоюваха второ място в конкурса за 

детска песен „Евровизия 2014“, 

проведен в Малта, с изпълнението си на 

песента „Планета на децата“. Те се 

представиха повече от достойно, като 

това ще остане най-доброто представяне 

на България в историята на детския 

музикален конкурс. 

Гласуването на зрителите от 

европейските държави отреди първото 

място на Италия за изпълнението на 

младия Винченцо Кантиело. Мотото на 

тазгодишния конкурс за детска песен на 

„Евровизия“ беше „Заедно“, а 

надпреварата имаше благотворителен 

характер. Част от приходите ще отидат в 

полза на организация, която се занимава 

със защита на детските права по света. 

 

 

 

Европейската комисия възстановява плащанията по 

Оперативна програма „Околна среда” 
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На 14 ноември в прессъобщение 

Европейската комисия заяви, че 

плащанията от фондовете на ЕС по 

Оперативна програма (ОП) Околна среда 

за програмния период 2007-2013 г. са 

възстановени. Официалното писмо за 

това е изпратено до българските власти 

на 13 ноември. 

Това означава, че Европейската 

комисия вече може да обработва заявки 

за плащане от страна на Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 

Кохезионния фонд за проекти по тази 

оперативна програма. 

Плащанията към България ще бъдат 

рестартирани и Комисията ще продължи 

с първо плащане на 166 милиона евро от 

Кохезионния фонд и 74 милиона евро от 

Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР). 

 

Прессъобщението, в което са 

включени изказвания на Комисаря по 

бюджет и човешки ресурси Кристалина 

Георгиева и Комисаря по Регионална 

политика Корина Крецу, ще намерите на 

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

release_IP-14-1745_en.htm 

 .

 

 

 

Успех за Европейската космическа агенция 

 

 
 

За пръв път в човещката история 

космически апарат се приземява върху 

комета, носеща се в открития космос на 

над 500 милиона километра от Земята. 

Успехът е на мисията „Розета” на 

международния екип на Европейската 

космическа агенция, управлявана от 

център в германския град Дармщат. 

В 18:03 часа българско време в 

контролната зала се получи 
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потвърждение, че кацането на кометата 

67Р/Чурюмов-Герасименко е успешно. 

Триумфът е заслуга основно на 

специалисти от Германския институт за 

аерокосмически изследвания, но в 

консорциума влизат и представители на 

Австрия, Финландия, Франция, Унгария, 

Ирландия, Италия и Великобритания. 

Най-напред целта на "Филе" бе да 

направи панорамни снимки на околното 

пространство. За пръв път хората видяха 

повърхност на комета от непосредствена 

близост. Според първоначалните данни 

само на 500 метра от мястото на 

приземяване има отвор, през който при 

нагряване от вътрешността на кометата 

изригват гейзери от газ и водна пара. 

"Ние сме първите, които успяхме да 

го постигнем. Това постижение ще 

остане завинаги", заяви Жан Жак 

Дордейн, генерален директор на ЕКА. 

Планира се мисията на "Розета" да 

продължи до края на 2016 г. Има 

налично гориво до лятото на 2016 г. и 

след това "Розета" ще последва 

естествен край с изразходване на 

последните си ресурси. 

https://vine.co/v/OiVEbLigdw1  

 

 
Снимка: Европейска Космическа Агенция 

 

 

 

Участвайте със своите идеи и проекти в „Do the right 

mix – придвижвай се разумно” 

 

 
 

„Do the right mix” е тригодишна 

кампания за устойчива градска 

мобилност на Европейската комисия, 

която води началото си от юни 2012 

година. Целта й е да подпомогне и 

насърчи активистите в тази сфера в 28-те 
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страни членки, а също и в Норвегия,  

Исландия и Лихтенщайн.  

Кампанията се ръководи от Генерална 

дирекция „Мобилност и Транспорт“ на 

ЕК и се финансира от „Интелигентна 

енергия за Европа“, помощна програма 

на ЕС за не-технологични активности в 

сферата на енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници. 

Основната цел на кампанията е да 

посочи предимствата при комбинирането 

на различни видове придвижване. 

Нейното послание „Do the Right Mix“ 

набляга на факта, че използвайки 

различни видове транспорт и 

придвижване според случая, хората могат 

да подобрят здравния си статус, да 

намалят разходите си и да допринесат за 

опазването на околната среда.  

Целева група на кампанията са както 

активисти в сферата на градската 

мобилност, така и широката 

общественост. На авторите и 

участниците в такива инициативи се 

предоставя платформа и подкрепа, за да 

могат да споделят своите проекти и да ги 

популяризират, както и да си 

сътрудничат с техни колеги от други 

страни. 

Част от европейската инициатива Do 

the right mix са самостоятелни 

национални информационни кампании в 

шест страни-членки на Съюза, подбрани 

с оглед на все още неразгърнатия 

потенциал в сферата на градската 

мобилност. България попада в тази група 

заедно с Великобритания, Италия, 

Румъния, Латвия и Гърция. Тези 

кампании са двугодишни - от 2013 до 

2015 година. 

В нашата страна акцентът се поставя 

върху активности, които провокират и 

образоват към информиран избор и 

комбинация от начини за придвижване, 

ефективни както за бюджета ни, доброто 

настроение и здравословна форма, така и 

за околната среда. 

В момента тече едномесечния 

конкурс, организиран от „Do the right mix 

– придвжвай се разумно!”, който е на 

тема споделено пътуване с автомобил в 

градска среда. За да участвате трябва да 

изпратите авторско видео или снимка до 

12 декември на office@dothemix.bg . 

Първите трима, излъчени в категориите 

„Видео” и „снимка”, ще получат 

материални награди. Подробности за 

конкурса ще намерите на 

http://bit.ly/1tGNvbc . 

Източник: http://www.dothemix.bg/
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Семинар „Ролята на гражданското общество в ЕС” 

 

   
 

На 24 ноември се проведе 

организираният от Европа Директно - 

Варна семинар "Ролята на гражданското 

общество в ЕС". 

Поканихме представители на НПО 

сектора, както и физически лица, с които 

в рамките на два часа обсъждахме силни 

и слаби страни на европейските 

програми, начини за кандидатстване и 

др. Целта ни беше да получим обратна 

връзка по тези така актуални въпроси, 

както и да повишим информираността и 

знанията на участниците при 

финансиране на НПО и други 

организации, кандидатстващи по 

проекти. Срещата започна със 

запознаване на участниците с дейността 

на информационния център и продължи 

с презентация и дискусия на тема „Как 

да разработим успешен проект”. 

Предоставихме възможност на 

участниците да споделят своя опит в 

разработване на проектни предложения 

за финансиране и обмен по европейски 

програми. Анализирахме заедно 

проблемите, с които са се сблъсквали, 

както и положителните страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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ЕД – Варна обявява конкурс за есе на тема 

“Социалният проект, който искам да видя” 

 

 

 
На 24 ноември информационен център Европа Директно – Варна обяви конкурс за 

средношколци на тема „Социалният проект, който искам да видя”. Свободни да 

участват и споделят своите идеи са всички средношколци от варненски средни 

училища. Разработките си могат да бъдат изпратени до 16 декември на e-mail: 

eudirectvarna@vcci.bg на вниманието на г-н Иван Табаков. Най-добрата работа ще бъде 

наградена с едномесечен стаж във Варненска търговско-индустриална камара и 

информационният център  Европа Директно – Варна. Грамота за участие ще получат и 

всички представили се добре участници. Очакваме вашите идеи! Успех! 
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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 


