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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? 

• Световен ден за борба със СПИН 

• Съвместна пресконференция на Жан-Клод Юнкер, Бойко Борисов и 

Кристалина Георгиева  

• Ново мобилно приложение помага да откриете най-добрите оферти 

на продукти около вас 

• Международен ден на правата на човека 

• Младежка награда "Карл Велики" за 2015 г. 

• Емили О’Райли бе преизбрана за европейски омбудсман 

• Наградата за кино LUX отива при полския филм „Ида” 

• Новият работен план на ЕК за 2015 година е приет 

II. EDIC в действие! 

• „Зелена Коледа” 

• Участие в кампанията „Капачки в действие” 
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 Световен ден за борба със СПИН 
 

На 1 декември отбелязахме 

Световния ден за борба със СПИН. 

Знаете ли, че почти всеки втори нов 

случай на СПИН в страните от ЕС се 

открива в късен стадий на инфекцията? 

Изводът е, че трябва да се работи повече 

за разширяване достъпа до изследване за 

СПИН в цяла Европа, за да се осигури  

ранното откриване на инфекцията и по-

ефикасното лечение и грижи за 

пациентите.  

На 1 декември стартира и 

"Европейска седмица за тестване за 

ХИВ". Тази година тя бе под надслов 

„Говори за ХИВ. Тествай се за ХИВ“. 

Сред основните препоръки на ЕК в 

борбата със СПИН е въвеждането на 

обучение по здравна култура и 

сексуално образование в училище. 

Политиките на ЕС включват 

осигуряване на политическа подкрепа на 

властите и заинтересованите лица в ЕС и 

съседните страни за: подобряване на 

достъпа до профилактика, лечение, 

грижи и подкрепа; достигане до 

мигрантите от страни с голямо 

разпространение на СПИН; подобряване 

на политиките, насочени към хората, 

които са изложени на най-голям риск. 

Изпълнението на политиката относно 

СПИН се финансира чрез здравната 

програма на ЕС. Повече за третата 

здравна програма (2014-2020 г.) на 

Съюза можете да прочетете на:  

 

http://ec.europa.eu/health/programme/polic

y/index_bg.htm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 



 

 4 

Съвместна пресконференция на Жан-Клод Юнкер, 

Бойко Борисов и Кристалина Георгиева 

 
 

 
 

На 4 декември се състоя съвместна 

пресконференция на председателя на ЕК 

Жан-Клод Юнкер, зам.-председателя 

Кристалина Георгиева и министър-

председателя Бойко Борисов в Брюксел. 

Той подчерта, че неразрешените въпроси 

не са непреодолими и проектът за 

газопровода може да бъде осъществен, 

като условията по него са ясни. 

Премиерът Бойко Борисов заяви, че 

подкрепя изграждането на газопровода, 

спазвайки европейските правила. Зам.-

председателят на ЕК Кристалина 

Георгиева заяви, че замразените 

евросредства за България по ОП 

„Регионално развитие“ тръгват отново. 

Тя припомни, че парите по „Околна 

среда“ вече са били размразени. 

Официалното изявление на 

председателя на Комисията бе доста 

внушително: 

"България е част от европейското 

семейство. 

Европейското семейство подкрепя 

България за намирането на решения на 

сегашните геополитически 

предизвикателства. Ние сме тук, за да 

помогнем на българите като на членове 

от нашето семейство. 

В знак на солидарност с България ще 

се погрижим плащанията по фондовете 

на Европейския съюз да бъдат 

възобновени и да се използват с пълен 

капацитет, а България ще направи 

всичко възможно да ги използва, за да 

стимулира растежа, създаването на 

работни места и подобряването на 

живота на българския народ. 

Енергийните въпроси са от значение 

за всички европейци. Вие не сте сами, и 

ние не сме наблюдатели. Ние сме с вас в 

тези трудни времена. 

Искаме енергията да потече към 

България и към цяла Европа и няма да 

приемем изнудване в областта на 

енергетиката. България не е малка 

страна, тя има цяла Европа зад себе си. 

Ще работим в тясно сътрудничество 

по инвестиционния план на Юнкер, с 

цел да се гарантира, че енергийните 

преносни трасета са ключов елемент в 

новата вълна от инвестиции в размер на 

315 милиарда евро, която искаме да 

тръгне. 

По отношение на Южен поток, 

Европейският съюз и България работят 

съвместно за решаването на нерешените 

правни въпроси. Те не са непреодолими. 

Ние трябва да направим това, което е 

най-добро за България и най-добро за 

Европа. Бойко и Жан-Клод ще намерят 

решение заедно. 
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Южен поток може да бъде построен. 

Условията са ясни от много време насам 

- няма нищо ново. Топката сега е в 

полето на Русия. Ние сме готови. 

Подготвителната работа вече започна." 

Пълен запис на пресконференцията 

можете да гледате тук:  

 

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

release_STATEMENT-14-2368_en.htm  

 

 

 

Ново мобилно приложение помага да откриете най-

добрите оферти на продукти около вас 
 

 

На път за супермаркета вече ще 

можете да се консултирате за най-

изгодните продукти около вас с новото 

мобилно приложение FoodLoop, което е 

факт благодарение на финансиране от 

ЕС. Целта е да се намали изхвърлянето 

на годна за консумация храна в Европа, а 

и все пак да пазарувате изгодно. 90 тона 

се изхвърлят годишно в ЕС, от което 

всеки голям супермаркет губи към 

150,000 евро.   

С това приложение вие търсите даден 

продукт и намирате последните оферти 

за него. Чрез него можете да си 

създавате списък за пазаруване, в който 

да включите храните и продуктите, 

които купувате най-често и да 

отбележите дали желаете да бъдете 

информирани за най-добрите оферти за 

тези продукти близо до вас. Така, ако 

цената на избрания от вас продукт е 

намалена, ще бъдете уведмени веднага. 

 

 

 
Снимка: ERTEL DIETER 

 

Международен ден на правата на човека 
 

На 10 декември  отбелязахме 

Международния ден на правата на 

човека!  

Всеобщата Декларация за правата на 

човека е приета от Общото събрание на 

ООН на 10 декември 1948 г. Тя е 

преведена на поне 375 езика и диалекта, 

което я прави най-превежданият 

документ в света. От 1950 г. по този 

повод на 10 декември се отбелязва 
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Международният ден на правата на 

човека. 

Декларацията е първото значително 

постижение на световната организация в 

тази област и първото записване на 

световно ниво на права, чиито носители 

са всички човешки същества. Тя се 

състои от 30 члена, които са доразвити в 

последващи международни 

споразумения, регионални инструменти 

за защита на човешките права, 

национални конституции и закони. 

Тази година ЕС ще отбележи деня с 

тема "Защитниците на човешки права, 

които действат за премахване на 

дискриминацията". Подкрепата на 

защитниците на човешки права е 

елемент на политиката на ЕС за правата 

на човека, установен още през 1999 

година. През периода 2007-2013 г. ЕС се 

ангажира повече от € 40 милиона в 

рамките на ЕИДПЧ за подпомагане на 

защитниците на правата на човека в 

трети страни. С тази подкрепа на ЕС е 

осигурена пряка защита, медицинска и 

правна помощ на защитниците на 

човешките права, преместване на 

отделните защитници под заплаха, 

обучение по сигурност и провеждането 

на кампании в много страни. 

В офиса на Европа Директно – Варна 

на посетителите беше обърнато 

специално внимание и бяха напомняни и 

разяснявани техните права като 

европейски граждани. Получиха и 

литература от библиотеката на центъра с 

тази насоченост. 

Вижте повече: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-

1697_en.htm?locale=  

 

 

 

 

 

 

Младежка награда "Карл Велики" за 2015 г. 

 

 
Ако сте до 30 години и имате 

разработен проект, свързан със 

сближаване на хора от европейските 

държави, включете се в състезанието за 

младежката награда на ЕП "Карл 

Велики". Срокът за кандидатстване е 2 

февруари 2015 г., а наградата е голяма! 

„Карл Велики” се организира съвместно 

от Европейския парламент и Фондацията 

за наградата "Карл Велики" в град Аахен, 

Германия, като се присъжда всяка година 

за проекти на хора на възраст между 16 и 
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30 години.  Предвидени са и парични 

награди за първите три най-добри 

проекта, избрани сред 28-те номинирани 

от национално жури във всяка страна 

членка.  Наградите са съответно с 5 000, 3 

000 и 2 000 евро за първо, второ и трето 

място. Представители на екипите 

победители ще бъдат поканени да 

посетят Европейския парламент в 

Брюксел и Страсбург през есента. 

Крайният срок за кандидатстване е 2 

февруари 2015 г., на 13 март ще бъдат 

избрани 28-те най-добри проекта от всяка 

страна, а победителите ще бъдат избрани 

на 23 април.  Успех на участващите! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Емили О’Райли бе преизбрана за европейски 

омбудсман 

 

 
 

На 16 декември в Европейския 

парламент протече гласуването за 

избиране на европейски омбудсман. С 

подкрепа от 569 депутати, бе преизбран 

настоящия омбудсман Емили О’Райли. 

Гласуването се проведе тайно, а г-жа 

О’Райли бе единствената кандидатка за 

поста. 

Както знаете, омбудсманът има за 

задача да разследва жалби от граждани, 
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асоциации и фирми за лоши 

административни практики на 

европейските институции. През 

изминалия мандат са регистрирани 2420 

жалби. В изявление след гласуването 

Емили О’Райли заявява: "Щастлива съм, 

че бях преизбрана за европейски 

омбудсман и благодаря на Парламента за 

широката подкрепа от различни 

политически групи. Работата, която 

започнах през октомври 2013 г., 

продължава, като целта ми е да подобря 

качеството на администрацията на ЕС в 

полза на всички европейци.” Пожелаваме 

успешна работа през новия мандат! 

 

 

 

Наградата за кино LUX 2014 отива при полския филм 

„Ида” 

 
На 17 декември със специална 

церемония в Страсбург бе връчена 

наградата на Европейския парламент за 

кино „LUX” на полския филм „Ида”. 

Режисьорът на филма Павел 

Павликовски създава в произведението 

си образа на млада жена, търсеща 

идентичността си и „емоционална лична 

история, изградена в контекста на 

болезненото минало на Европа”.  

Обръщайки се с поздравления към 

победителя, Мартин Шулц заяви: 

„Европейските филми не показват просто 

едно „някъде“ и „някога“ - те представят 

специфични места и контекст (...). Те ни 

позволяват да научаваме за общата ни 

история и за историите на нашите съседи; 

те разкриват аспекти от реалността и 

живота на други държави и ни помагат да 

опознаем себе си и съседите си по-добре. 

Историите, разказани от европейското 

кино, ни дават шанса да разберем 

останалите и да заздравим чувството на 

обща принадлежност, преодолявайки 

националните различия“. 

Европейският парламент връчва 

ежегодно наградата, за да помогне за 

популяризирането на филми, които 

докосват сърцето на обществения дебат в 

Европа. 

 

 
Снимка: European Parliament - Pietro Naj-Oleari 
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Новият работен план на ЕК за 2015 година е приет 
 

 

 
Снимка: © Christophe Vander Eecken 

 

На 16 декември Европейската 

комисия прие новата си работна 

програма за 2015 г. В плана на Комисията 

са заложени действия и активна работа за 

постигането на резултати по отношение 

на заетостта, растежа и инвестициите, 

както и на конкретни ползи за 

гражданите. В програмата са изложени 23 

нови инициативи, предложени от 

Комисията „Юнкер“ в съответствие с 

Политическите насоки, представени на 

Европейския парламент.  

Сред задачите, които ЕК е поела 

политически ангажимент задължително 

да изпълни през 2015 г. са: 

- План за инвестиции за Европа: 

законодателните мерки във връзка с 

обявения миналия месец план, с които да 

бъдат отключени публични и частни 

инвестиции в реалната икономика в 

размер на най-малко 315 милиарда евро 

през следващите три години. 

- Амбициозен пакет за цифровия 

единен пазар: създаване на условия за 

динамична цифрова икономика и 

общество чрез допълване на 

регулаторната среда в областта на 

телекомуникациите, актуализиране на 

правилата за авторските права, 

опростяване на правилата за 

потребителите, които правят онлайн или 

цифрови покупки, подобряване на 

киберсигурността и интегриране на 

цифровизацията в различните области на 

политиката. 

- Първите стъпки към европейски 

енергиен съюз: гарантиране на 

сигурността на енергийните доставки, по-

нататъшното интегриране на 

националните енергийни пазари, 

намаляване на европейското потребление 

на енергия и намаляване на въглеродните 

емисии от енергийния микс. 

- По-справедлив подход към 

данъчното облагане: план за действие за 

справяне с отклоненията от данъчното 

облагане и данъчните измами, 

включително мерки на равнище ЕС, за да 

се премине към система, при която 

държавата, в която се генерират 

печалбите, е и държавата на данъчно 

облагане; включително автоматичен 

обмен на информация относно данъчните 

режими и стабилизиране на 

корпоративните данъчни основи. 

- Европейска програма за миграцията: 
разработване на нов подход към 

законната миграция с цел превръщането 

на ЕС в привлекателна дестинация за 

таланти и умения и подобряване на 

управлението на миграцията в рамките на 

ЕС посредством по-тясно сътрудничество 

с трети държави, солидарност между 

държавите членки и борба с трафика на 

хора. 

- По-задълбочен икономически и 

паричен съюз: продължаване на усилията 

за насърчаване на икономическата 

стабилност и привличане на инвеститори 

към Европа. 

Пълният списък на 23-те нови 

инициативи във всяка от 10-те 

приоритетни области на политиката 

можете да намерите на: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_n

ew_initiatives_en.pdf 
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Участие в кампанията „Капачки в действие” 

 

 
 

Идеята „Капачки в действие” 

съществува на национално ниво от 2013 

г. и предполага събирането на 

пластмасови капачки от всякакво 

естество. Със сумите от предаването на 

капачките за рециклиране фондация 

“Идея в действие” купува електроуреди 

за центрове с деца, лишени от 

родителска грижа. 

Екипът на Европа Директно – Варна 

е съпричастен към инициативата и 

всекидневно всеки член на екипа ни 

допринася за събирането на пластмасови 

капачки. Призоваваме всеки, който има 

възможност, да се включи към зелената 

благотворителна инициатива. С това 

използваме и да напомним, че ЕС има 

едни от най-високите екологични 

стандарти в света, разработени в 

продължение на десетилетия. С 

политиката за околната среда се помага 

за опазване на природното богатство на 

Европа, насърчават се предприятията да 

направят икономиката на ЕС по-

екологична и се предпазва здравето и 

благоденствието на хората, живеещи в 

Съюза. Повече за политиките на ЕС за 

околна среда ще намерите на 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/bg/enviro

nment_bg.pdf . 

До момента общото количество 

предадени за рециклиране капачки са 

внушителните 6 тона, което за пластмаса 

е наистина много! Съчетаването на 

зелената идея с благотворителност прави 

ползата от кампанията двойна. 

 
 

 

„Зелена Коледа” 

 
   

Скъпи приятели, във връзка с 

наближаващите коледни и новогодишни 

празници, екипът на Европа Директно – 

Варна ви приканва да се включите в 

нашата идея „Зелена Коледа”.  

EDIC в действие! 
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Всяка година заради традицията да се 

украсяват елхи за празника, милиони 

дръвчета биват изсичани. Не трябва да 

забравяме обаче, че има по-екологични 

начини да се сдобием с коледно дръвче и 

едновременно с това да дадем своя 

принос в опазването на околоната среда.  

Най-доброто решение е купуването 

на живо коледно дръвче в саксия, което 

след празника да бъде засадено. 

Предимствата са много: на първо място 

не сме съпричастни към унищожаването 

на дърво, а вместо това подаряваме на 

земята още едно. 

Друг също успешен вариант е 

закупуването на декоративно коледно 

дръвче. Вероятно това не е най-

природосъобразното решение, тъй като 

то е изработено от вид пластмаса, но все 

пак се ползва дълго време и спасява от 

унищожаване много естествени 

дръвчета.  

Призоваваме ви да мислите в „еко” 

посока за Коледа, за да получи и 

околната среда малък коледен подарък!  

 

Екипът на Европа Директно – Варна 

ви пожелава весело посрещане на 

коледните и новогодишните празници! 

Бъдете здрави и успешни! 
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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 


