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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:  Национални ястия на европейските страни 

 Десето издание на конкурса “Карл Велики” на ЕП 

 На 4 ноември влезе в сила Парижкото споразумение за климата 

 Общ проект на ЕС, българското правителство и ЕИБ осигурява 

финансиране по плана “Юнкер” 

 Обзор на образованието и обучението в ЕС 

 Комисията предлага система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

 

 EDIC в действие!   

  Семинар-дискусия на тема „Връзка между образованието и 

бизнеса на местно ниво и на ниво ЕС” 

 

 



 3 

 

 

 
 

Полезно за вас:  Национални ястия на 

европейските страни 

 
Европа е интересен континент, имащ 

богата история във всяко едно 

отношение, дори и в кулинарно. 

Повечето от т.нар. в днешно време 

традиционни европейски гозби се 

правят с продукти, които са дошли в 

миналото от Америка. Това са предимно 

заленчуците картофи, боб, домати, 

тиквички, царевица. 

В областта на кулинарията Австрия 

е известна най-вече с ябълковия щрудел 

и с виенските шницели. Никоя девойка 

нямала шанс да си намери годеник, 

докато не се научи да прави тези два 

австрийски специалитета. Едва след 

като любимият на момичето се 

убеждава в кулинарните й способности, 

решавал дали да я вземе за жена. В 

Австрия се използва много месо – 

пилешко и говеждо. Традиционно и 

най-добре познат по света е виенският 

шницел – телешко месо, покрито с яйце, 

резен лимон и галета. Типично за 

австрийците е и ястието Тафелспиц – 

гозба с телешко, хрян и спанак. 

Ирландската кухня се отличава с 

простота и практичност. От месата най-

популярни са телешкото и свинското, 

като през Средновековието телешкото е 

било храна за богатите, а свинското - за 

бедните. Широко разпространени са и 

рибата и морските продукти. Безспорен 

лидер сред зеленчуците са картофите, 

популярни са също така и зелето и 

ряпата. Известна в кулинарния свят е 

ирландската закуска, която се състои от 

пържено или печено месо, бекон, яйце, 

кренвирш, пържени домати, пържени 

картофи и бял или черен пудинг 

(приготвя се от свинска кръв, овесени 

ядки и подправки). 

И днес в Холандия приготвят най-

големите бифтеци. Освен това 

холандците правят добри сосове и 

сирена. “Сосът е за кулинарното 

изкуство, това което е граматиката за 

езика. Въображението и любовта са най-

добрите подправки”, пише в 

холандските готварски книги. Както и 

”Десертът без сирене е като едноока 

хубавица”. Хем кулинари, хем поети. 

За белгийците пък в Европа  се 

разказва следния исторически анекдот: 

„През XIV век граф фон Люксембург 

тръгва на бой с армия брюкселци. 

Раниците са им тежки, а обозът 

претоварен. Когато става ясно, че те 

нямат достатъчно муниции да спасят 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 



 4 

кожата си, графът нарежда да отворят 

раниците. За негова изненада открива 

там само бутилки и тлъсти печени 

пилета. Брюкселците губят битката, но 

си печелят завинаги прозвището 

„пилещари”. В Желгия са на почит и 

морските деликатеси – един от най-

обичаните продукти там са миди. Те се 

приготвят по най-различни начини, но 

най-предпочитани са мидите в бирен 

сос. Освен това белгийците се гордеят с 

пържените си картофи – мислят ги за 

свое откритие. 

 

 

 

Рибни гозби са характерни за 

полската кухня, като в голяма част от 

рецептите им е включена някаква 

сладка съставка, напр. карамфил, 

стафиди, мед или медени бискивити – 

всички те са шаст от рецептата на 

традиционния задушен шаран. Друго 

характерно ястие е т.нар. Бигос – кисело 

зеле с няколко вида месо, гъби и 

пушени колбаси. 

Гърците не обичат тежки месни 

ястия. Те предпочитат леки гозби като 

т.нар. Долмадакиа – лозови сарми с 

ориз и месце или ориз и зеленчуци, 

както и Тиганита – пържени зеленчуци. 

Сармите са традиционното ястие още в 

древна Гърция. За тях се споделя в 

комедията на Аристофан “Анархяни”, 

писана през 424 г. пр. н. е. Гърците 

често приготвят ориза и месото в листа 

от смокини. Кукареци също е 

характерно ястие за гръцката 

национална кухня. Представлява шиш 

от агнешки дреболии, поръсен с риган и 

лимоов сок.  

Както отлично знаем, на френската 

кухня се подражава в цял свят. 

Известна е със своите сирена, супи и не 
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на последно място – специалитета 

Рататуи. В него се добавят много 

зеленчуци – домат, морков, тиквичка, 

патладжан, лук и чесън, които се 

подлагат на печене. Французите биха се 

отказали от месото в едно ястие, но не и 

от соса. На него спокойно можете да се 

насладите с кора хляб, до последната 

хапка, без някой да си помисли, че сте 

невъзпитани. Във Франция могат да ви 

поднесат месо от вчера – но винаги с 

нов великолепен сос и гарнитура.От 

десертите характерен е нуга сладоледът, 

за който са необходими сметана, яйца, 

сладко от зелени смокини, 

карамелизирана захар с орехи.  

От датската кухня, като най-голяма 

национална гордост може да се посочат 

сладкишите с яйчен крем или маслени 

сладкиши с канела и захар. 

Италия ще бъде зпомнена разбира 

се с безкрайните си видове пици, паста, 

лазаня. Италианската кухня е 

прославена от големия немски поет 

Хайнрих Хайне. За нея той казва, че е 

подправена със страст, гарнирана с 

хумор, идеална до изнемогване и има 

капризния характер на италианските 

красавици. В Италия всичко мирише на 

лук и копнеж”, заключава Хайне. Знаете 

ли, че думата супа идва от италианския 

език? „Дзупе” означава „нещо 

накиснато, напоено”. Италианците имат 

и друга дума за супа – минестра. Това е 

супа, която се приготвя във високо 

пръстено гърне. 

В Германия също са привърженици 

на месото и висококалоричните ястия. 

Характерна гозба за бемските семейства 

е айнтопф – ястие, съдържащо месо, 

картофи, моркови и гъби. Запазена 

марка на германците са и технте бели 

наденички. 
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Испанците обичат бикове – както 

живи, така и сготвени. Едно от 

традиционните испански ястия е тапас – 

малки деликатесни хапки от биче месо 

на шишчета от дърво и пластмаса. 

Шишчетата се наричат бандериляс – 

като пиките, с които тореадорът 

пронизва бика. На кулинарната арена с 

бика излизат още сепии, изпържени 

като кравайчета, а също и крокети от 

пилешко месо или месо от лангусти. 

Разбира се, тук попада и Гаспачото - 

доматена супа, която се поднася 

задължително студена, както и 

основното ястие Паеля – ориз, 

зеленчуци, месо и морски деликатеси. 

Португалската кухня е сравнително 

непозната, но там могат да се отличат 

всички гозби, включващи риба или 

някакакъв морски деликатес. За 

португалците най-важното ястие е 

вечерята. На обяд могат да минат и с 

една гола супа, но вечерята трябва да 

бъде обилна и ястията – силно 

подправени. Яде се много риба, тя се 

слага и на любимия на португалците 

препечен хляб. 

Често упрекват готвачите  във 

Великобритания, че не слагат сосове, 

от зеленчуците  използват само 

морковите, зелето и салатата, и дори и 

тях ядат цели. Англичаните са 

консерватори и нищо не може да ги 

убеди, че има по-хубав от техния 

ментов сос. Или от ростбифа, който 

приготвят без подправки. Традиционно 

английско ястие е и овесената каша – 

поридж, а от овесените ядки 

шотландците приготвят дори 

курабийки. 

Не можем да пропуснем и любимата 

българска кухня. Със създаването на 

българската държава се поставя 

началото на сливането на кухните на 

траки, славяни и прабългари и 

изграждането на националната кухня. 

Всяка етническа група се включва със 

свои кулинарни традиции. Едни от най-

характерните продукти, използвани в 

българската кухня са бялото саламурено 

сирене и киселото мляко. Рецептите са 

формирани в продължение на векове, с 

традиции в овкусяването и изградени 

методи и техники за приготвяне, 

представляващи синтез от европейската 

и азиатска кухня. 

Толкова много гозби са характерни 

за нашата кухня – боб чорба, баница, 

таратор, капама... Ще оставим на вас да 

решите за себе си кое е най-любимото 

ви традиционно българско ястие. Да не 

забравяме, че българската Шопска 

салата е стана най-популярното ястие в 

ЕС. ☺ 
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Десето издание на конкурса “Карл Велики” на 

ЕП 
 

Младежката награда „Карл Велики“ 

се присъжда ежегодно на 

осъществявани от млади хора проекти, 

които представят модели на 

разбирателство и сътрудничество между 

европейците. 

Младите хора са важни и тези, които 

се открояват, заслужават признание. 

Европейският парламент и Фондацията 

за международната награда „Карл 

Велики“ в Аахен отправят покана към 

хората на възраст от 16 до 30 години от 

всички държави–членки на ЕС, за 

участие в 10-тото издание на конкурса 

за младежка награда „Карл Велики“. 

Ако сте автор или участвате в проект, 

който е свързан с европейската 

идентичност и интеграцията, имате 

възможност да се състезавате за 

международна награда.  

Проектите преминават първо през 

национален подбор, а след това се 

избират трите най-добри на европейско 

ниво, които освен признание, ще 

получат парични награди съответно от 

7500 евро, 5000 евро и 2500 евро. 

Представители на подбраните на 

национално ниво проекти ще бъдат 

поканени на посещение в Аахен през 

май 2017 г., включващо и церемонията 

по награждаването на 

общоевропейските победители. Те от 

своя страна ще могат да посетят 

Европейския парламент в Брюксел или 

Страсбург през есента. 

Крайният срок за кандидатстване е 

30 януари 2017 г. Формулярите за 

кандидатстване можете да попълните 

онлайн на уебсайта на Европейската 

младежка награда “Карл Велики” 

(www.charlemagneyouthprize.eu и 

пълните условия на 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/bg/r

ules.html ) 
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На 4 ноември влезе в сила Парижкото споразумение 

за климата 

  

 
 

Споразумението за климата, 

постигнато преди близо година в 

Париж, влезе официално в сила на 4 

ноември! 

Това принуждава близо 200 страни 

да започнат да изпълняват своите 

планове за намаляване на парниковите 

емисии. Най-високопоставеният 

представител на ООН по въпросите на 

климата Патрисия Еспиноса, приветства 

този факт като повратна точка в борбата 

срещу глобалното затопляне. 

"Това е момент за празнуване. Но също 

и момент да погледнем напред с трезва 

оценка и с воля към задачата, която ни 

чака", заяви Еспиноса. 

Както говорихме е предишното ни 

издание, споразумението, прието на 

световна конференция в Париж през 

декември миналата година, има за цел 

да ограничи повишаването на средната 

температура на Земята до под 2 градуса 

по Целзий в сравнение с 

прединдустриалната епоха. 

Документът беше ратифициран и от 

Съединените щати, Китай, Индия, както 

и Европейският съюз. Представители на 

близо 200 страни се събраха за две 

седмици в Маракеш, за да обсъдят 

детайлите на Парижкото споразумение, 

както и начините за постигане на 

неговия успех. 

Европейският парламент 

присъстваше на конференцията с 

делегация от 12 депутати, водени от 

Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия). Той 

сподели: “Основна тема бе 

финансирането на политиката за 

климата, особено като се има предвид, 

че конференцията се проведе в страна 



 10 

от Африка. Развиващите се страни искат 

да бъдат сигурни, и с право, че 

средствата, от които те имат нужда, за 

да се адаптират към последствията от 

промените в климата, ще бъдат 

предоставени. От друга страна, това не 

могат да бъдат само публични 

средства.” На въпроса какво прави ЕП, 

за да бъде осъществено Споразумението 

от Париж и какво вече е направил ЕС, г-

н Ла Вия отговори: “Още следващия 

месец ние гласуваме относно реформата 

на пазара на емисии на ЕС. Скоро ще 

започнем работа по намаляването на 

емисиите в отделните страни-членки, 

това е т.нар. законодателство за 

„споделяне на усилията“. Друго 

законодателно предложение, с което ще 

се занимаваме, е това 

за земеползването, промените в 

земеползването и горските стопанства.   

Движим се по план към 

изпълнението на нашите първоначални 

ангажименти за 2030 г. На път сме да 

надхвърлим целта си за 20% намаляване 

на емисиите и се целим още по-високо. 

 

 

Общ проект на ЕС, българското правителство и ЕИБ 

осигурява финансиране по плана “Юнкер” 

  

 
 

Ръководителят на 

Представителството на Европейската 

комисия у нас Огнян Златев съобщи за 

600 млн. евро допълнителни кредити 

към малките и средни предприятия по 

съвместен проект между Европейския 

съюз, българското правителство и 

Европейската инвестиционна банка. Г-н 

Златев обяви това на форум, посветен 

на Европейския ден на предприемача. 

“България е шеста сред страните от 

ЕС по размер на предвидените и 

подкрепени инвестиции по 

инвестиционния план "Юнкер", 

съпоставени към брутния вътрешен 

продукт. По отношение на условията за 
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малките и средни предприятия, страната 

ни излиза още по-напред, до третото 

място сред страните членки на 

общността. България се нуждае от 

сериозни предприемачи, които да 

развиват иновативен бизнес, който да 

постига високи темпове на растеж и да е 

насочен към международните пазари.” 

Малките и средни предприятия 

получават по-широк достъп до 

финансиране, при по-изгодни условия – 

по-ниски лихви или намаляване 

изискванията за обезпечение на 

кредита. 

Малкият бизнес в България 

допринася за 76 % от работните места и 

62 % от добавената стойност. В същото 

време три четвърти от предприятията в 

начална фаза нямат намерение да 

наемат работна сила и слабо прилагат 

иновациите в производствата. 

 
 

 

 

 

Обзор на образованието и обучението в ЕС 

 

 
 

Тазгодишното издание на 

изготвяния от Комисията Обзор на 

образованието и обучението показва 

напредък по отношение на постигането 

на важните цели на ЕС, но също така 

подчертава, че държавите членки трябва 

да повишат приложимостта на 

образователните си системи и да ги 

направят по-приобщаващи, особено що 

се отнася до интегрирането на 

новопристигнали бежанци и мигранти. 

Европа разчита на ефективни 

образователни системи, чрез които 

младите хора да придобият уменията, 

които са им необходими, за да изградят 

живота си като граждани и да развият 

професионална кариера. Училищата, 

университетите и институтите за 

професионално образование и обучение 

са в основата на растежа, създаването на 

работни места, иновациите и 

социалното сближаване. В 

публикувания днес Обзор на 
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образованието и обучението за 2016 г. 

Европейската комисия анализира 

актуалната ситуация в Европейския 

съюз и в националните системи и 

показва, че държавите членки са 

изправени пред двойна задача — да 

осигуряват адекватни финансови 

инвестиции и да предлагат 

висококачествено образование за 

младите хора от всички среди, 

включително бежанци и мигранти.  

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ 

за образованието, културата, младежта 

и спорта, заяви: „Образователните 

системи в Европа могат да играят 

изключително важна роля, помагайки 

ни да се справим със сериозни проблеми, 

като трайната младежка безработица 

и бавния икономически растеж, както 

и с новите предизвикателства, 

например кризата с бежанците. Но 

образованието ще изпълнява ролята си 

само ако дава добри резултати. Днес 

повече от всякога е нужно да 

гарантираме, че образованието дава 

възможност на младите хора да 

станат активни и независими 

граждани и да намерят задоволителна 

работа. Въпросът не е само да се 

осигурят устойчив растеж и иновации. 

Това е въпрос на справедливост.“ 

Комисията оказва подкрепа на 

държавите членки при реформирането и 

подобряването на образователните им 

системи посредством сътрудничество 

по съответната политика, сравнителни 

проучвания и програми за финансиране, 

като например „Еразъм +“. Обзорът е 

неразделна част от тази работа. 

Представяйки богат набор от мерки в 

сферата на образованието, които са 

били проверени на място, и 

насърчавайки провеждането на диалог, 

той помага на държавите членки да 

направят подобрения в собствените си 

образователни системи.  

Що се отнася до инвестициите в 

образованието, най-актуалните данни на 

обзора (от 2014 г.) показват, че 

публичните разходи за образование в 

ЕС са започнали отново да нарастват 

след три последователни години на 

спад. На равнището на ЕС публичните 

инвестиции в образованието са 

нараствали с 1,1% годишно. Ръст е бил 

отчетен от около две трети от 

държавите членки. В шест държави това 

увеличение е било над 5 % (България, 

Латвия, Малта, Румъния, Словакия и 

Унгария). За разлика от тях, десет 

държави членки са намалили разходите 

си за образование през 2014 г. спрямо 

2013 г. (Австрия, Белгия, Гърция, 

Естония, Италия, Кипър, Литва, 

Словения, Финландия и Хърватия). 

Същевременно е нужно да се 

положат повече усилия, за да може 

образователните системи да станат по-

приобщаващи. Образованието е мощен 

фактор за интеграцията на младите хора 
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от средите на мигрантите. Въпреки това 

те продължават да се справят по-слабо, 

отколкото местните жители. През 

2015 г. процентът на преждевременно 

напусналите училище при тях е бил по-

висок (19 %), а процентът на лицата с 

висше образование — по-нисък 

(36,4 %), отколкото този на местното 

население (съответно 10,1 % и 39,4 %). 

Това показва, че е необходимо 

държавите членки да удвоят усилията 

си, особено като се има предвид 

увеличаването на броя на бежанците и 

мигрантите, които пристигат в ЕС (1,25 

милиона души през 2015 г. в сравнение 

с 400 000 през 2013 г.). Около 30 % от 

новопристигналите са на възраст под 

18 години, а повечето от тях са под 34 

години. Предвид ниската им възраст, 

образованието представлява 

изключително мощен инструмент за 

насърчаване на интеграцията им в 

обществото. 

 

 

 

Както е видно от Обзора на 

образованието и обучението, няколко 

държави членки работят по този въпрос. 

В доклада се подчертават редица мерки, 

като се започне от значителна бюджетна 

подкрепа и се стигне до специфични и 

иновативни мерки за преодоляване на 

недостига на умения. Така например 

Австрия е въвела преходни класове в 

училищата за професионално 

образование и обучение (ПОО) и в 

общото образование. В Германия се 

обсъжда наемането на работа на над 

40 000 учители и хиляди социални 

работници, с което да се спомогне за 

създаването на близо 300 000 нови 

места в образователната ѝ система — от 

образованието и грижите в ранна детска 

възраст до ПОО. Швеция е извършила 

реформа на правилата за прием и 

обучение на новопристигнали ученици, 

като е въвела система за ранно 

оценяване на уменията (до два месеца 

след постъпване в училище). 

Финландия е увеличила финансовата 

подкрепа за общините с цел 

организиране на подготвителни класове. 

Сред инициативите, предприети във 

Франция, са плановете за въвеждане на 

програма „Приемане на родителите в 

училище за по-успешна интеграция“. 

Белгия от своя страна е увеличила 

капацитета на класовете за 

първоначален прием и броя на 

преподавателите по езици. 

Източник: ЕК, Прессъобщение
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Комисията предлага система на ЕС за информация 

за пътуванията и разрешаването им 

 

Комисията предлага да се създаде 

система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS), за да бъдат засилени 

проверките за сигурност на пътниците, 

които са освободени от визи. Това се 

случва след обещанието на 

председателя Юнкер през септември в 

неговата реч за състоянието на Съюза 

през 2016 г. и е първият резултат по 

приоритетите за действие, набелязани в 

пътната карта от Братислава.  

ETIAS ще събира информация за 

всички, които пътуват безвизово до ЕС, 

за да може да се извършват 

предварителни проверки за незаконна 

миграция и по отношение на 

сигурността. Това ще допринесе за по-

ефикасно управление на външните 

граници на ЕС и ще подобри 

вътрешната сигурност, като в същото 

време улесни законното пътуване през 

шенгенските граници. 

За повече информация посетете 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3674_bg.htm 
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Финалистът за наградата за кино „ЛУКС“ на ЕП 

„Животът ми като Тиквичка“ във Варна 

 

 

 
 

 

 

Филмът финалист за наградата за 

кино „ЛУКС“ на Европейския 

парламент „Животът ми като Тиквичка“ 

ще бъдe показан на 11 декември във 

Фестивалния и конгресен център във 

Варна в партньорство между 

Информационното бюро на ЕП и 

Международния филмов фестивал 

София Филм Фест в рамките на 

Филмовите дни ЛУКС 2016. ВХОДЪТ Е 

СВОБОДЕН. Ще бъдат допускани 

зрители до изчерпване на местата. 

Европейският парламент има 

удоволствието да представи филмовата 

награда „ЛУКС“, която тази година 

отбелязва 10-та си годишнина: 

десетилетие на доближаване на 

кинематографската душа на Европа до 

гражданите. Филмовата награда 

„ЛУКС“ ще продължи да хвърля 

светлина върху истории и филми, които 

не са просто развлекателни – филми, 

които описват нашето търсене на 

отговори, търсенето на самоличност и 

утеха в трудни времена, които ни карат 

да осъзнаем собствените си реалности и 

реалностите на другите. 

Създаден по роман на Жил Пари, Ma 

vie de courgette (Животът ми като 

Тиквичка) е първият стоп-моушън 

анимационен пълнометражен филм на 

Клод Барас, приспособен за екрана от 

Селин Шама („Мъжкарана“, „Банда 

момичета“). Анимационният филм 

разглежда суровата действителност на 

живота на сираците. Попадащ „в тази 

категория анимация, която е достатъчно 

зряла, за да бъде оценена от 

възрастните, филмът третира честно 

фактите на живота по начин, който нито 

се отнася снизходително към по-

младите зрители, нито ги 
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травматизира“. („Variety“) В целия 

филм се усеща деликатната 

наблюдателност на Шама – „от 

тромавия хумор, така типичен за 

юношите, до начина, по който децата на 

ръба на зрелостта се учат от своите 

опити и грешки, като че ли ранното 

юношество е почва за изпробване на 

поведението на възрастните“. („The 

Hollywood Reporter“) 

РЕЗЮМЕ 

Главният герой е безстрашно малко 

момче с прякор „Тиквичка“, което след 

смъртта на алкохолизираната си майка е 

изпратено да живее в дом за сираци. 

Филмът разказва за преживяванията му 

в новата среда, заобиколено от деца, 

които подобно на него са белязани от 

живота. 
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Семинар-дискусия на тема „Връзка между 

образованието и бизнеса на местно ниво и на ниво ЕС” 
 

Във връзка с отбелязването на 

Световната седмица на 

предприемачеството, учениците от 

Търговската гимназия във Варна 

провеждат всяка година различни 

мероприятия. Затова ние от Европа 

Директно - Варна решихме в 

навечерието на тази световна 

инициатива, да ангажираме активните 

млади хора от това училище за участие 

в още едно интересно събитие, 

организирано от нас - семинар-дискусия 

на тема „Връзка между образованието и 

бизнеса на местно ниво и на ниво ЕС”. 

На младежите бе предоставена 

възможност да работят в екипи, като 

имаха за цел да представят иновативна 

бизнес идея, която да може да се котира 

както на местно ниво, така и на ниво 

ЕС. Всеки отбор представи идеята си 

пред специално подбрано жури, чийто 

председател беше г-н Божил Божилов, 

официален представител на ЕД - Варна. 

За най-добрите три отбора имаше 

награди, а за всички участници и 

техните преподаватели - литература от 

библиотеката на Центъра. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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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 


