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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? 

 Европейски правила за електронните платежни услуги 

 Европейската сметна палата каза „да” на отчетите на ЕС за осма 

поредна година 

 Панел от Берлинската стена става символ на обединена Европа 

пред сградата на ЕК 

 Публикуван е годишният доклад "Мониторинг на образованието 

и обучението за 2015"Ясен е финалистът за наградата „Сахаров” 

2015 на ЕП 

 Нови правила за по-добра защита на жервтите на претъпления 

 ЕК прие инвестиционен пакет за морския сектор 

 Стартира конкурсът Juvenes Translatores 

 Детската бедност в ЕС 

 Микрокредити в ЕС 

 "Мустанг" – носителят на филмовата награда ЛУКС за 2015 г. 

 25 ноември – Международен ден за борба с насилието над жени 

 ЕП прие бюджета на ЕС за 2016 г. 

 

 EDIC в действие!  

  Участие в Проект "Парламентът на Европа" 

 ЕДИЦ – Варна организира конференция на тема „Изследванията 

и иновациите, допринасящи за растеж, заетост и по-добър живот” 
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ССттааррттииррааттаа  ббъъллггааррссккооттоо  ппррееддссееддааттееллссттввоо  ннаа  ССъъввееттаа  ннаа  

ЕЕввррооппаа  
 

От 10 ноември 2015 до май 2016 г. Република България ще председателства 
Комитета на министрите на Съвета на Европа.  

Страната ни е член на Съвета на Европа от 1992 г., отдавайки първостепенно 

значение на основните ценности на организацията в областта на правата на човека, 
върховенството на закона и демокрацията, чиято защита и утвърждаване ще бъде 
главна стратегическа цел на нейното второ председателство на Комитета на 
министрите. Постигането на резултати във връзка с приоритетите на българското 

председателство ще бъде съобразено с развитията на основите политически процеси от 
интерес за демократичната сигурност в Европа, каквито са ситуацията в Украйна, 
заплахата от радикализация, водеща до терористични действия, динамичните 
миграционните процеси и спазване правата на човека.  

По време на председателството си страната ни ще работи в тясно сътрудничество с 
Генералния секретар и всички органи от системата на Съвета на Европа и ще продължи 

да отдава първостепенно 

значение на сътрудничеството 

с Комисаря по правата на човека, 
оказвайки пълноценна помощ 

в осъществяването на функциите от 
неговия мандат.  

България ще положи 

допълнителни усилия за по-нататъшното 

решаване на някои важни въпроси в 
областта на сътрудничеството 

си със СЕ - мониторинговия 
процес по приложението на 
Европейската социална харта 
(ревизирана), изпълнението на 
препоръките по приложението на 
Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства 
(РКЗНМ) и на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), 

извънредната процедура по изпълнение на препоръките на Европейския комитет за 
предотвратяване на изтезанията, засилената процедура по изпълнението на решенията 
на някои дела и приложението на пилотните решения на Европейския съд по правата на 
човека (ЕСПЧ) по отношение на Република България.  

Българското председателство ще насърчава връзките на СЕ със страните партньори 

и съвместното сътрудничество с другите международните организации в името на мира 
и стабилността в Европа. 

По случай Българското председателство на Комитета на министрите, в СЕ в 
Страсбург бе открита изложбата „Тракийски гробници – световно културно 

наследство“. 

Източник: Пресцентър на НС на РБ 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 



 4 

ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа  ккааззаа  „„ддаа””  ннаа  ооттччееттииттее  ннаа  

ЕЕСС  ззаа  ооссммаа  ппооррееддннаа  ггооддииннаа  
 

 
 

На 10 ноември за осми пореден път 
Европейската сметна палата одобри 

отчетите на ЕС. Не са били установени 

съществени грешки нито в приходната 
част, нито в административните 
разходи. Освен това в годишния си 

доклад, Палатата е упоменала 
постигнатия от Комисията напредък за 
увеличаване на прозрачността и 

усвояването в управлението на 
средствата на ЕС.  

В тази връзка Кристалина Георгиева, 
заместник-председател на Европейската 
комисия по въпросите на бюджета и 

човешките ресурси, заяви: „Парите на 
ЕС принадлежат на нашите граждани и 

ние сме длъжни да следим за 
правилното изразходване на всяко евро. 

Споделяме гледището на Палатата, че 
новите реалности изискват нови 

действия. В Комисията полагаме усилия 
да адаптираме бюджета спрямо 

приоритетите, да поставим акцент върху 

резултатите и да засилим проверките.“ 

Оказва се също, че Общият процент 
на грешки в плащанията е намалял за 
втора поредна година – на 4,4 % през 
2014 г. 

Процентът на грешки не означава 
наличие на измами, а се дължи основно 

на сложни административни процедури, 

които не са били приложени по 

очаквания начин. Европейската комисия 
предприе редица мерки, за да се 
гарантира, че всяко евро от бюджета на 
ЕС се изразходва правилно. Най-общо 

тези мерки са: 
1. Финансираните от ЕС проекти 

трябва да носят добавена 
стойност за обществото. Ето 
защо сме създали засилена 
рамка на изпълнението с 
акцент върху резултатите. 

2. 2. Като се фокусира върху 

резултатите, Комисията остава 
ангажирана с опростяването на 
съществуващите правила. 

3. 3. Стриктни финансови 

корекции и събирания. 
4. 4. По-добър контрол на 

разходите на ЕС от страна на 
държавите членки, които 

управляват 80 % от бюджета 
на ЕС в рамките на системата 
за споделено управление. 
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ППааннеелл  оотт  ББееррллииннссккааттаа  ссттееннаа  ссттаавваа  ссииммввоолл  ннаа  

ооббееддииннееннаа  ЕЕввррооппаа  ппрреедд  ссггррааддааттаа  ннаа  ЕЕКК  
 

На 9 ноември на официална 
церемония, заместник-председателят на 
ЕК Кристалина Георгиева, министърът 
на финансите на Германия Волфганг 
Шойбле и европейският комисар Гюнтер 

Йотингер откриха пред основната сграда 
на ЕК "Берлемон" реставриран блок от 
Берлинската стена. За ключовия момент 
от тържеството – "откриването" на 
панела под звуците на химна на Европа, 
се присъедини президентът на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 

Със събитието се отбеляза 
годишнината от падането на стената, 
която физически и символично разделяше Европа през Студената война, и 25-тата 
годишнина от Обединението на Германия. Автентичното парче е с височина 3,6 м и 

тегло 3 тона, а върху него има графит с изображение на американския президент Джон 

Ф. Кенеди. То ще бъде постоянно изложено в пешеходното пространство пред входа на 
сградата на ЕК. През 2009 г. по случай 20-тата годишнина от падането на Берлинската 
стена автентични панели от стената бяха поставени на площад "Люксембург" в центъра 
на Брюксел. 

Заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева заяви: "Падането на 
Берлинската стена беше исторически момент за Германия и за цяла Европа. От днес това 
парче от историята ще стои пред централната сграда на Европейската комисия, за да ни 

напомня защо всички днес сме тук – за да пазим мира, просперитета и единността на 
континента." 

Германският финансов министър Волфганг Шойбле е сред подписалите Договора за 
обединението на Германия през 1990 г. от името на федералното правителство, каза: 
"Трябва винаги да помним, че Германия успя в обединението си, защото Европа също 

искаше нейното разделение да бъде преодоляно. Днес отново трябва да работим заедно, 

за да преодолеем предизвикателствата, които могат да бъдат посрещнати успешно, само 

ако ние европейците обединим силите си." 

През 2009 г. по случай 20-тата годишнина от падането на Берлинската стена 
автентични панели от стената бяха поставени на площад "Люксембург" в центъра на 
Брюксел. През 2012 г. Комисита придоби панелът от стената, на който е изобразен 

портретът на президента Кенеди. Той е поставен на централно място в пешеходното 

пространство пред Берлемон след като беше реновиран. 
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Публикуван е годишният доклад "Мониторинг на 

образованието и обучението за 2015" 

 
ЕК публикува годишния доклад 

"Мониторинг на образованието и 

обучението за 2015 г." за развитието на 
системите за образование и обучение в 
Европа.  

Обзорът на образованието и 

обучението е годишна поредица, чрез 
която се следи развитието на системите 
за образование и обучение в Европа, 
като се обединяват широк спектър от 
факти в един-единствен доклад. 

В Обзора на образованието и 

обучението за 2015 г. се поставя акцент 
върху приоритетите в областта на 
образованието, за които има най-голяма 
необходимост от инвестиции, и се 
посочват политики, които помагат за 
подобряване на качеството, 

адекватността и приобщаващия характер 

на европейските системи за образование 

и обучение. За тази година обзорът 
показва напредък в образователните 
постижения в цяла Европа, но освен това 
сочи, че са необходими инвестиции за 
образованието, за да бъде то по-

приобщаващо, а социалната мобилност 
да бъде подобрена.  

За да бъде изготвен докладът, се 
използват най-новите количествени и 

качествени данни, последните 
технически доклади и проучвания, 
политически документи и информация 
за тенденциите в политиките. 

Докладът ще бъде един от основните 
източници, които Комисията ще 
използва при анализа на 
предизвикателствата пред образованието 

и на развитието на политиките в рамките 
на европейския семестър през 2016 г. 

 

 

 
 
 

ННооввии  ппррааввииллаа  ззаа  ппоо--ддооббрраа  ззаащщииттаа  ннаа  жжееррввттииттее  ннаа  

ппррееттъъппллеенниияя  
 

На 17 ноември се проведе заседание 
на ЕК, на което бе обявено, че предстои 

да влязат в сила нови правила за по-

добра защита на жертвите на 
престъпления. Новите реформи ще 
внесат важни промени в начина, по 

който ЕС подкрепя и защитава жертвите 

на престъпления. В Директивата за 
правата на жертвите са посочени набор 

от правно обвързващи права за жертвите 
на престъпления, както и ясни 

задължения за държавите — членки на 
ЕС, за гарантиране на зачитането на тези 

права на практика. Правилата ще важат 
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за всички хора, независимо от тяхната 
националност, които стават жертви на 
престъпления в рамките на ЕС. 

Целта е всички жертви на 
престъпления и членовете на техните 
семейства да бъдат признати като такива 
и третирани с уважение и без 
дискриминация въз основа на 
индивидуален подход, насочен към 

нуждите на жертвата. 
Основните нови права обхващат 

следните няколко пункта: 
- Права на членовете на 

семействата на жертвите; 
- Право да разбират и да бъдат 

разбирани; 

- Право на получаване на 
информация; 

- Право на подкрепа; 

- Право на участие в наказателно 

производство; 

- Право на защита. 
Сега тези правила на ЕС трябва да 

бъдат транспонирани и да започнат да се 
прилагат от всички държави членки. 

Тъй като голяма част от правилата са 
формулирани ясно и точно, отделните 
лица могат да се позовават пряко на тях 

пред националните съдилища, 
независимо че тяхната държава членка 
все още не ги е транспонирала изцяло в 
националното си законодателство. 

Пълният текст ще намерите на 
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

6095_bg.pdf 

 

 

 

 
 

 

ЕЕКК  ппррииее  ииннввеессттииццииооннеенн  ппааккеетт  ззаа  ммооррссккиияя  ссееккттоорр  
 

В края на миналата седмица ЕК прие 
инвестиционен пакет за морския сектор, 

рибарството и аквакултурите в България. За 
периода 2014 - 2020 г. общата сума по 

програмата от около 113 милиона евро 

включва над 88 милиона евро от фондовете 
на ЕС. 

ОП ще насърчава устойчиви в 
екологично отношение, иновативни, 

конкурентоспособни и основани на знания 
рибарство и аквакултури, характеризиращи 

се с ефективно използване на ресурсите; ще 
стимулира също действия за 
популяризиране на т. нар. син растеж, 

знания и умения в морския сектор. 

Финансирането ще допринесе за 
ограничаване на въздействието от 
риболовните дейности върху морската 
околна среда и за увеличаване на 
биоразнообразието. То ще гарантира 
равновесието между риболовния 
капацитет и наличните възможности 

за риболов. Програмата е насочена 
също така към насърчаването на 
икономическата и екологичната 
устойчивост на аквакултурите и 

преработвателния сектор. Средствата 
ще бъдат влагани в проекти, 
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осигуряващи по-добро препитание на 
риболовните общности.  

ОП ще бъде съсредоточена върху 

следните приоритети: 

• 25 514 500 EUR (22,47%) от общия 
размер на средствата 
по ОП целят 
гарантиране на 
жизнеспособността и 

устойчивото развитие 
на рибарството в 
България, както и 

опазване на 
рибните/морските 
ресурси. В т.ч. 

инвестиции за 
осъвременяване на риболовната 
инфраструктура, опазване и възстановяване 
на морското биоразнообразие, насърчаване 
на иновациите, събиране на морски 

отпадъци, развитие на допълнителни 

дейности/нови форми на приходи за 
риболовците. Те могат да включват също 

окончателно прекратяване на риболовните 
дейности и инвестиции на борда на 
плавателните съдове за подобряване на 
селективността при риболовните 
приспособления. 

• 36 215 000 EUR (31,89%) от общия 
размер на средствата по ОП целят 
насърчаване на устойчиви в екологично 

отношение, иновативни, 

конкурентоспособни и основани на знания 
аквакултури, характеризиращи се с 
ефективно използване на ресурсите. 

• 12 414 578 EUR (10,93%) от общия 
размер на средствата по ОП се отпускат за 
насърчаване на изпълнението на ОПОР 

чрез събиране и управление на данни и чрез 

оказване на подкрепа за 
наблюдението, контрола и 

изпълнението. 

• 17 858 824 EUR (15,72%) от 
общия размер на средствата по ОП се 

отпускат за 
поддържане на 
икономическата и 

социалната 
устойчивост на 
рибарството и 

аквакултурите в 
България, 

създаването и 

разнообразяването 

на работните места 
във и извън тези сектори, както и 

устойчивата експлоатация на 
съответните продукти посредством 

прилагане на обхватни стратегии за 
местно развитие.  

• 12 706 991 EUR (11,19%) от 
средствата по ОП ще бъдат вложени в 
мерки за насърчаване на предлагането 

на пазара и преработката. 
• 3 333 333 EUR (2,93%) от 

средствата по ОП ще бъдат вложени в 
мерки по линия на интегрираната 
морска политика на ЕС, целящи 

подобряване на осведомеността за 
морската околна среда и развитието 

на обща среда за обмен на 
информация (CISE). 

• 5 500 000 EUR (4,84%) от 
средствата по ОП се отпускат за 
техническа помощ с цел осигуряване 
на ефикасно управление на средствата 
от ЕС, включително подкрепа за 
мерки за публичност и осведомяване, 
както и оценки. 

 

 

Стартира конкурсът Juvenes Translatores 

 
На 26 ноември стартира ежегодният конкурс Juvenes Translatores на Европейската 

комисия, в който ще се включат десетки български ученици, за да тестват 
преводаческите си умения. 28-те победители ще бъдат обявени в началото на месец 

февруари 2016 г., а през април ще бъдат поканени в Брюксел, за да получат своите 
награди. 

Конкурсът Juvenes Translatores се организира от Генерална дирекция „Писмени 

преводи“ на Европейската комисия от 2007 г. насам. Той има за цел да популяризира 
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чуждоезиковото обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на 
преводача. 

Надпреварата протича по едно и също време в цяла Европа. Право да се включат в 
нея имат 17-годишните ученици от средните училища. От гр. Варна ще участват 
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и Първа езикова гимназия - Варна. Успех 

на участниците! 
 

 
 

 

Детската бедност в ЕС 
 

 

В края на месеца ЕП разиска доклад, 

който цели страните-членки да положат 
повече усилия в борбата с детската 
бедност и социалното неравенство. Над 

една четвърт от малолетните в целия ЕС 

са изложени на риск от изпадане в 
бедност, в България делът на тези деца е 
над 45%.  

Конвенцията на ООН за правата на 
детето гласи, че на всички деца трябва 
да бъдат гарантирани правото на 
обучение, достъпа до здравеопазване, 
правото на подслон, свободно време и 

адекватно хранене. Според изследване 
на Евростат през 2014 г. около 26 млн. 

души на възраст под 18 години са били 

заплашени от бедност и социално 

изключване. Това представлява 27,7% 

от децата в ЕС. Най-лоша е ситуацията 

в Румъния (делът на децата, изложени 

на риск от бедност, е 51%). Според 

УНИЦЕФ в Естония, Гърция и Италия 
делът на децата, които не могат да си 

позволят да ядат месо или риба всеки 

втори ден, се е удвоил от началото на 
кризата през 2008 г. Децата, живеещи 

само с един родител, особено със 
самотни майки, са изложени на по-

голям риск от изпадане в бедност. 
Евродепутатите приеха резолюция, 

настояваща децата да бъдат приоритет в 
политиката на страните-членки. Те 
също така препоръчаха на 
правителствата на страните в ЕС да 
гарантират на всички деца достъп до 

безплатно, приобщаващо и качествено 

обществено образование във всяка 
възраст. 
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Микрокредити в ЕС 

 
    През 2010 г. ЕС започна 

механизъм за микрофинансиране, 
целящ чрез предоставяне на гаранции да 
подобри кредитните условия за хора, 
търсещи заеми до 25 000 евро. 

Микрокредитите могат да помогнат на 
хора в затруднения да намерят изход от 
безработицата и бедността. На 10 

ноември парламентарната комисия по 

социална политика гласува своята 
оценка на резултатите досега. 

Микрофинансирането добива 
популярност първо в Южна Азия и 

Латинска Америка, след което 

постепенно и в ЕС. То е насочено към 

трайно безработни хора, живеещи в 
изолирани селски райони, мигранти и 

хора от малцинства. С помощта на 
микрокредити те биха могли да 
започнат или развиват собствен бизнес.  

    Европейският механизъм за 
микрофинансиране "Прогрес" 

функционира от 2010 г. и се финансира 
от бюджета на ЕС и Европейската 
инвестиционна банка. Този механизъм 

осигурява гаранции за до 200 млн. евро 

на банки и небанкови институции, 

които имат готовност да предлагат 
микрокредити. 

За вас ще бъде олезно да посетите: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI

d=836  – страница на ЕК за 
микрофинансирането 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI

d=983&langId=bg  – доставчици на 
микрокредити в ЕС по страни 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI

d=983&langId=bg  – Проектодоклад 

относно резултатите от Европейския 
механизъм за микрофинансиране 
„Прогрес” 
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"Мустанг" – носителят на филмовата награда 

ЛУКС за 2015 г. 

 

 
 

     Тазгодишният носител на 
филмовата града ЛУКС на ЕП е 
филмът "Мустанг". Той бе обявен от 
председателя Мартин Шулц на 
церемония в пленарната зала в 
Страсбург. Филмът "Мустанг" 

проследява историята на пет сестри, 

които са обещани в уредени бракове, 
но се изправят срещу робството на 
традицията, за да живеят собствения 
си живот. Шулц поздрави трите 
финалиста, включително режисьора 
на победителя Дениз Гамзе Ергювен. 

Другите два филма финалисти бяха "Урок" (България, Гърция) на Кристина Грозева и 

Петър Вълчанов и "Медитеранеа" (Mediterranea, Италия, САЩ, Германия, Франция, 
Катар) на Йонас Карпиняно. 

На церемонията по връчването, режисьорът на филма победител Дениз Гамзе 
Ергювен заяви: "Исках да разкажа какво е да си жена – един остър и неотложен въпрос 
в случая с Турция". Ергювен е родена в Турция, но е прекарала детството си във 
Франция. Нейният филм е копродукция на Франция, Германия и Турция. 

ЕП поема разходите за превод и изготвяне на субтитри на всичките 24 официални 

езика на ЕС на трите филма, селектирани за финала. В допълнение към това 
печелившият филм ще бъде адаптиран за хората с увреден слух и зрение поне в 
оригиналната езикова версия. Трите филми финалисти се прожектират в 28-те страни 

членки на ЕС по време на филмовите дни ЛУКС от септември до декември. Целта е 
споделяне на  богатството и разнообразието на европейското кино, с колкото се може 
повече европейци, за да се предизвика дебат относно темите, засегнати в селектираните 
филми. 
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25 ноември – Международен ден за борба с насилието 

над жени 

 

 
 
 

На 25 ноември светът отбеляза 
Международния ден за борба с 
насилието над жени.  

Оранжев е официалният цвят на 
световната кампания, а целта на 
инициативата е да привлече вниманието 

на обществеността върху огромния 
проблем с всички форми на насилие 
срещу жени – това не е личен, а 
обществен проблем. 

По този повод в кулоарите на 
Народното събрание беше поставено 

началото на кампанията на Българския 
фонд за жените "#Всеки четвърти: виж 

истинското лице на насилието", която е 
част от световните "16 дни на активизъм 

срещу насилието над жени". Събитието 

бе открито от председателя на 
парламента Цецка Цачева, посланика на 
Великобритания Н.Пр. Ема Хопкинс, 
народните представители Мариана 
Тодорова и Светлана Ангелова. 
Надежда Дерменджиева, директор на 
Български фонд за жените представи 

идеята и каналите на кампанията, както 

и специален видео клип. 

Международният ден за 
елиминиране на насилието срещу 

жените е инициатива на ООН за 
премахване на насилието /изнасилване, 
домашно насилие/, упражнявано върху 

жени. 25 ноември е обявен за такъв ден 

с Резолюция на Общото събрание на 
ООН от 17 декември 1999 г. Жените по 

света са обект на насилие, като размера 
и истинския характер на този проблем, 

често остава скрит. Според статистиката 
на неправителствените организации, 

представена от "Български център за 
джендър изследвания" за 2014 година, 
всяка четвърта жена в България е 
жертва на домашно насилие, като се 
наблюдава тенденция към 

увеличаването на тежките случаи. 

Освен това се увеличават не само 

случаите на домашно насилие в малките 
населени места, но и тези на насилие 
над възрастните хора и малки деца. 
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ЕП прие бюджета на ЕС за 2016 г. 

 
 

 
 

 
В края на месец ноември ЕП прие 

бюджета на ЕС за 2016 г. В него се 
включват 155 млрд. евро в бюджетни 

кредити и 143,9 млрд. в кредити за 
плащания, както беше договорено 

между ЕП и Съвета на 14 ноември. 

Парламентът осигури възможно най-

много средства за миграция и бежанци, 

малки и средни предприятия, студенти 

и програмата за научни изследвания и 

иновации "Хоризонт 2020".  

ЕП гарантира, че всички ресурси, които 

са на разположение в многогодишната 
финансова рамка на ЕС (МФР), ще 
бъдат използвани за справяне с 
настоящата бежанска и миграционна 
криза. Споразумението включва 1.6 

млрд. евро повече от първоначалното 

предложение на ЕК и отговаря на 
повечето искания на Парламента. 
Налице са и допълнителни 34 млн. евро 

за моментално изпълняване на 
обещанието за финансова подкрепа за 
Турция. 

Също така ЕП гласува отделно 

изменение на бюджета за настоящата 

година. Той настоя страните членки да 
използват допълнителните 2.3 млрд. 

евро, дошли от глоби за нелоялна 
конкуренция и по-високи от очакваните 
мита, за недостиг за същата сума в 
Доверителния фонд за Африка 
(предвиден за борба с първопричините 
за миграцията) и Доверителния фонд за 
Сирия (за помощ за бежанците и 

мигрантите във и близо до Сирия). 
Засилването на конкурентоспособността 
на ЕС е приоритет на ЕП. Това се изрази 

в допълнителни средства за малките и 

средни предприятия (14.3 млн. евро), 

финансиране за "Хоризонт 2020" за 
компенсиране на парите, които бяха 
пренасочени от него към плана 
"Юнкер" (31.8 млн. евро) и за 
програмата за обмен на студенти 

"Еразъм+" (6.6 млн. евро). Парламентът 
убеди Съвета и ЕК да продължат и през 
2016 г. инициативата за младежка 
заетост, която в момента се 
преразглежда, както и да ограничат 
неплатените европейски сметки до 

устойчиво ниво. 
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Участие в Проект "Парламентът на Европа" 
 

На 16 ноември във Варна се проведе телевизионен дебат с участието на 
евродепутатите Илияна Йотова и Емил Радев, по време на който граждани и политици 

заедно разискваха горещи актуални теми, като бежанската криза и мястото на младите 
в дневния ред на Европа. Дебатът се осъществи като част от проекта на Българска 
национална телевизия "Парламентът на Европа", съфинансиран от ЕС в рамките на 
програмата за безвъзмездни средства, отпускани от ЕП за дейности в областта на 
комуникацията, и в него специални гости бяха членовете на екипа на Европа Директно 

- Варна, студенти, представители на бизнеса, Бюрото по труда и др. Участниците бяха 
активни по отношение на формилуране на местните проблеми и даваха предложения 
относно подобряване на съществуващи европейски практики, проекти и инициативи. 

 

 
 

 

 

 

EDIC в действие! 
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ЕДИЦ – Варна организира конференция на тема 

„Изследванията и иновациите, допринасящи за 

растеж, заетост и по-добър живот” 
 

В края на месец ноември Европа Директно – Варна организира младежка 
конференция с участието на варненски ученици, учители, представители на Клуб 

„Приятели на Европа” и др. Най-малкият участник бе Илиян Николов от 6 клас при ОУ 

„П. Р. Славейков”. Мероприятието бе под наслов „Изследванията и иновациите, 
допринасящи за растеж, заетост и по-добър живот” и имаше за цел да покаже 
напредъка на европееца в научната сфера и да се създаде дискусия по актуални 

европейски теми. 

Участници от варненски гимназии представиха пред аудиторията своите знания и 

доклади, свързани с нобелови и други награди, връчени за иновативни изобретения и 

постижения в областта на химията, физиката, литературата, изкуството, математиката, 
световния мир, икономиката и др. След официалното представяне на участниците, 
говорихме за приоритетите на Комисията и как можем да се включим в изпълнението 

на техните цели. Беше представен доклад, разказващ за Нобеловите награда за мир, 

след което се отвори дискусия за терористичните събития през месеца в Париж, за 
правата на децата, правото на образование и свободна реч. Любим герой на 
участниците се оказа младата пакистанска правозащитничка Малала Юсуфзай, станала 
световен символ на борбата срещу религиозния екстремизъм. Тя получи награда на ЕП 

за свобода на мисълта „Сахаров” през 2013 г. Събитието се проведе в рамките на 3 часа 
и бе посетено от над 35 участника. 
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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 


