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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:  Как празнуват различните европейски страни 

Нова година? 

 Депутати гласуваха относно криминализиране на свързани с 

тероризъм деяния 

 ЕК: План за действие с по-конкретни мерки при сигурността на 

документите за пътуване 

 Награда “Сахаров” на ЕП печелят застъпнички на язидското 

малцинство в Ирак  

 Нови правила за насърчаване на железопътния транспорт 

 Нови правила за повторно налагане на визов режим за влизане в 

ЕС 

 Комисията приема по-строги правила за борба с финансирането 

на тероризма 

 Варна получи символичния ключ на Европейската младежка 

столица 

 

 EDIC в действие!   

  Весели празници от ЕДИЦ – Варна! 
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Полезно за вас:  Как празнуват различните 

европейски страни Нова година? 

 
Навсякъде по света началото на 

новата година е весел празник, всеки 

оставя зад гърба си несбъднатите мечти 

и създава нови. Всеки народ в 

продължение на векове е създавал, 

предавал от поколение на поколение 

новогодишните си традиции и поверия. 

Ето защо те са толкова разнообразни, но 

са обединени от вечната човешка 

надежда, че новата година непременно 

ще бъде по-щастлива от старата. 

Монетата е символ на късмет и 

благоденствие не само у нас. Тя е в 

коледната пита, част от изненадите на 

новогодишната баница, краси 

сурвачките. 

Англичаните не посрещат новите 

години с шумни празненства. На 

Острова не е прието да се канят гости. 

Но неписано правило е, че срещу Нова 

година или на следващия ден всеки 

може да навести който и да е дом, без 

покана. Гостът обаче трябва да донесе 

бучка въглища, която да хвърли в 

домашното огнище и да пожелае огънят 

в този дом да не угасва. 

Шотландците са отишли по-далеч - 

те ходят на гости дори на хора, които не 

познават. Обичай е да излизат облечени 

като коминочистачи. 

Немците и австрийците са приели 

за свой символ на благополучие и 

щастие коминочистача и… прасето. В 

навечерието на Нова година Монетният 

двор на Виена пуска звонкове с 

изображение на дете, покачило се върху 

прасенце. В Германия и Австрия 

наричат 31 декември Силвестър. Думата 

идва от италиански и означава “Този, 

който живее в гората”. В последните 

години в двете страни обикновено 

празнуват Силвестър на улицата, 

събрани около местната църква или 

друга забележителност. Естествено, 

гърмят се тапите на пенливо вино. 

Подаряват се фигурки на прасенца от 

марципан, яде се щолен - плодов хляб. 

На някои места в хлебчетата се слагат 

дребни монети. Не се поднася месо от 

пернати, за да не отлети късметът. 

В Италия дълго време се е смятало 

за задължително в навечерието на Нова 

година да се изхвърлят старите мебели 

през прозореца и да се заменят с нови. 

Това обаче днес е доста рисковано и 

вече са са измислени по-безопасни 

начини за веселие. Традиционният 

Capodanno задължава всеки член на 

семейството да постави на перваза 

запалена свещ и монети за щастие. За да 

привлекат късмета, жени и мъже(!) 

надяват червено бельо. 

Французите имат разнообразни 

новогодишни обичаи. Един от най-

старите е първата жена, която налее в 

празничната нощ вода от извора, да 

остави там франзела хляб, втората я 

взема и оставя своя и така 

всички домакини в селото си разменят 

хляб. 

Във Финландия в новогодишната 

нощ девойките хвърлят през рамото си 

обувка. Поверието е, че ако тя падне с 

върха си към вратата - предстои сватба. 

Подобни обичай имат и прибалтийските 

страни, където не сядат без 

традиционните рибни ястия и пай с 

коняк. 

Португалци и испанци имат обичай 

да окачват над празничната трапеза 

добре запазен грозд. Когато часовникът 

започва да отмерва 12-те удара, всеки 

бърза да откъсне и изяде 

последователно 12 зърна, като 

същевременно си намисля желания за 

отделните месеци на настъпващата 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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година. Когато часът удари 12, 

испанците излизат на улицата и си 

разменят подаръци. 

В новогодишната вечер за 

унгарците традиционно блюдо е чесън 

с мед. В някои градове и села там на 1 

януари сутринта се измиват вместо със 

сапун с монети, за да имат пари през 

цялата година. 

В Румъния почитат традиционните 

питки с извара и сметана и рибните 

плата. 

На празничната холандска трапеза 

се поднасят топли понички със стафиди, 

които се приготвят само веднъж в 

годината - на този ден. Момичетата там 

се стараят да свършат работа преди 

залез, за да се омъжат през следващата 

година. 

В Полша, Унгария, Чехия и 

Словакия броят на ястията трябва да 

бъде кратно на 12. Като всяко има своя 

символика - рибата е на щастие и 

благополучие (в Словакия шаранът е 

задължителен), орехите символизират 

тайните и трудностите на живота и т. н. 

В Гърция е традиция да се 

посрещне новата година с игра на карти, 

но на пари. Според поверието, който 

спечели повече, ще му върви през 

цялата година. Сред обичаите за 

последния ден от старата година е и 

почистването на камината и поставяне 

на ново дърво за късмет.  

Традицията в Гърция повелява също 

така да дадеш на колкото може повече 

деца дребни монети.  

На 1 януари пък след прибиране от 

църква трябва да удариш нар пред 

вратата, за да е плодовита годината за 

цялата къща. 
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Депутати гласуваха относно криминализиране на 

свързани с тероризъм деяния 
 

Парламентарната комисия по 

граждански свободи гласува на 5 

декември по текста на нова директива, 

която криминализира редица деяния 

като пътуването в чужбина с цел 

участие в терористични актове или 

възхвалата им онлайн. Новата 

директива е насочена срещу растящата 

заплаха от радикализирани европейци, 

които се завръщат от боевете в Сирия и 

Ирак, както и срещу "вълци единаци", 

които подготвят терористични актове 

сами. Смята се, че около 5000 

европейци са се включили в 

конфликтите в Близкия Изток на 

страната на терористите, като 

мнозинството от тях са от четири 

страни: Франция, Великобритания, 

Германия и Белгия. Според някои 

доклади 20-30% се завръщат в Европа, 

но в случай, че ИДИЛ претърпи загуби 

в близките месеци, броят на онези, 

които търсят път обратно, може да 

нарасне, посочва Европол. 

В същото време съществува и рискът 

от нападения, организирани от отделни 

лица, които не принадлежат към нито 

една група. Такива нападения се 

предотвратяват по-трудно, но все пак е 

възможно „вълци единаци“ да бъдат 

заловени на база на тяхната онлайн 

активност или финансови операции. 

 

 

Основната цел на законодателния 

текст е криминализирането в целия ЕС 

на подготовката на терористични 

актове. Това включва: 

� пътуването с цел тероризъм - 

например пътуването до Сирия 

за присъединяване към ИДИЛ, 

или отиването в друга страна от 

ЕС с цел извършване на 

терористичен акт;  

� предоставянето или 

получаването на обучение, 

например участието в 

тренировъчен лагер в чужбина 

или получаването на инструкции 

през Интернет;  

� предоставянето или събирането 

на средства, заделени специално 

за терористични действия;  

� възхвалата на тероризма, 

например чрез прослава на 

терористи или на техните деяния 

в Интернет. 

След гласуването в комисията по 

граждански свободи въпросът ще 

трябва да бъде разгледан и гласуван от 

всички депутати на пленарно заседание. 

Това следва да се случи в началото на 

2017 г. 
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ЕК: План за действие с по-конкретни мерки при 

сигурността на документите за пътуване 

  

 
 

На 8 декември Комисията прие план 

за действие, в който се предвиждат 

конкретни мерки за по-голяма 

сигурност на документите за пътуване. 

Това съответства на заявеното в 

съобщението „Повишаване на 

сигурността в свят на мобилност“, което 

беше прието по повод на речта на 

председателя Юнкер за състоянието на 

Съюза през 2016 г. В плана за действие 

са включени ясни препоръки към 

държавите членки за справяне с 

измамите с документи за пътуване. Той 

съдържа също цялостен набор от 

действия, които да предприеме 

Комисията. Сигурността на 

документите за пътуване е важен 

фактор в борбата с тероризма и 

организираната престъпност и 

допринася за подобряване на 

граничната защита и на управлението на 

миграцията, като по този начин се 

проправя пътя към ефективен и 

истински Съюз на сигурност. 

Комисарят по въпросите на 

миграцията, вътрешните работи и 

гражданството Димитрис 

Аврамопулос заяви: „Гаранцията за 

сигурността на документите за пътуване 

и за самоличност е важен фактор в 

борбата с тероризма и организираната 

престъпност.С днешния план за 

действие се предлагат конкретни 

оперативни мерки, които ще позволят 

на държавите членки да се борят с 

измамите с документи за пътуване по 

по-ефективен начин, а това ще 

допринесе за по-добра защита на 

нашите граници, ще гарантира 

вътрешната ни сигурност и ще осигури 

по-добро управление на миграцията.“ 

Комисарят, отговарящ за Съюза на 

сигурност, Джулиан 

Кинг заяви: „Знаем, че терористи са 

използвали подправени документи за 

пътуване, за да пътуват на територията 

на ЕС, без да бъдат забелязани. 

Действително редица от нашите мерки 

за сигурност, като проверките при 

преминаване на външната граница 

съгласно Кодекса на шенгенските 

граници или на лицата, които вече са 

пресекли границата, в Шенгенската 

информационна система, се базират на 

сигурни документи за пътуване и за 

самоличност. Ето защо държавите 

членки и агенциите на ЕС трябва да 

работят рамо до рамо, за да направят 
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документите за пътуване по-сигурни и 

да разкриват повече измами, свързани с 

тях. Съвкупността от тези мерки ще 

позволи да се преодолеят 

съществуващите пропуски в 

сигурността.“ 

Планът за действие се отнася до 

документи за пътуване, издадени от 

държави — членки на ЕС, на граждани 

на ЕС и граждани на трети държави, 

които се използват за установяване на 

самоличността и за преминаване на 

границата. Държавите членки запазват 

цялата отговорност за издаването на 

документите за установяване на 

самоличността на дадено лице (т.нар. 

документи за легитимация, като 

свидетелства за раждане, брак и смърт) 

преди издаването на документи за 

пътуване, както и за самото изготвяне и 

издаване на документи за пътуване. 

Въпреки това стандартите за сигурност 

за документите за пътуване, издадени от 

държавите членки, както и изискванията 

за граничния контрол се определят на 

равнище ЕС. Днешният план за 

действие обхваща всички аспекти на 

сигурността на документите за пътуване 

и има за цел да запълни евентуални 

пропуски. Това ще се осъществи в тясно 

сътрудничество между държавите 

членки и с подкрепата на Комисията и 

агенциите на ЕС. 

При пълно зачитане на основните 

права и правилата за защита на данните 

и разпределение на правомощията 

между държавите членки и Комисията, 

в плана за действие са набелязани мерки 

в четири основни области: 

• Регистрация на 

самоличността: С подкрепата на 

Комисията държавите членки трябва да 

обмислят как да се избегне най-

ефикасно издаването на автентични 

документи въз основа на фалшива 

самоличност, да проучат какви са 

възможностите документите за 

легитимация да станат по-трудни за 

подправяне и да популяризират 

използването на наръчника на Европол 

за документите за легитимация. 

• Издаване на 
документи: Държавите членки трябва 

да подобрят обмена на информация за 

най-добрите практики, свързани с 

процедурите за биометрично запомняне 

и за издаване на документи, и да засилят 

мониторинга на издаването на 

документи за самоличност и за пътуване 

с цел да се предотврати кражбата на 

непопълнени документи. Комисията ще 

улесни обмена на най-добри практики, 

като организира семинари през 2017 г. 

• Изготвяне на документи: В 

плана за действие се призовава 

Европейският парламент и Съветът да 

приемат в най-кратки срокове 

предложенията за по-сигурен единен 

формат за визите и разрешенията за 

пребиваване на граждани на трети 

държави, за да се предотвратят 

измамите. Комисията ще приключи с 

проучването на вариантите за политика 

на ЕС, целящи по-голяма сигурност на 

личните карти и документите за 

пребиваване на гражданите на ЕС за 

защита от рисковете от измама и 

фалшифициране. Това ще бъде 

направено с оглед на евентуалното 

започване на законодателна инициатива 

до края на 2017 г. и за проверка на 

съответствието на защитните елементи. 

• Контрол на 

документите: Държавите членки трябва 

системно да регистрират всички 

откраднати, изгубени, незаконно 

присвоени или обявени за невалидни 

документи в Шенгенската 

информационна система (ШИС) и в 

базата данни на Интерпол за откраднати 

и изгубени документи за пътуване, да 

осигурят по-добър достъп до 

съответните системи за граничната 

охрана и да ускорят въвеждането на 

функцията за търсене на пръстови 

отпечатъци в ШИС. Експертната група 

на високо равнище по въпросите на 

информационните системи и 

оперативната съвместимост проучва 

какви са възможностите оперативната 

съвместимост да допринесе за по-

качествената проверка на документите и 

самоличността. Тя ще представи 

констатациите си до средата на 2017 г. 

През декември 2016 г. Комисията ще 

преразгледа правното основание за 
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ШИС с цел да подобри функционалните 

възможности на системата, а през 

2017 г. ще въведе функцията за търсене 

на пръстови отпечатъци на централно 

равнище в Шенгенската 

информационна система. Комисията ще 

работи също с държавите членки и с 

агенциите на ЕС, за да насърчи 

учебните дейности в нови области на 

документни измами. 

Комисията ще оцени постигнатия 

напредък в изпълнението на плана за 

действие и ще докладва за отбелязаните 

постижения на Европейския парламент 

и на Съвета до края на първото 

тримесечие на 2018 г. 

Сигурността е постоянно застъпена 

тема от началото на мандата на 

Комисията Юнкер — като се започне 

от политическите насоки на 

председателя Юнкер от юли 2014 г. и се 

стигне до последната му реч за 

състоянието на Съюза от септември 

2016 г. 

На 28 април 2015 г. Европейската 

комисия прие Европейската програма за 

сигурност, в която са очертани 

основните действия, които да 

гарантират ефективна реакция на ЕС 

срещу тероризма и заплахите за 

сигурността в Европейския съюз в 

периода 2015—2020 г. От приемането 

на програмата насам е отбелязан 

значителен напредък в нейното 

изпълнение, който проправя пътя към 

ефективен и истински Съюз на 

сигурност. 

Специалният ресор на комисар, 

отговарящ за Съюза на сигурност, 

създаден от председателя Юнкер през 

август 2016 г., показва колко голямо 

значение отдава Комисията на 

засиления отговор на терористичната 

заплаха. 

Както е посочено в съобщението от 6 

април 2016 г. относно по-надеждни и 

по-интелигентни информационни 

системи в областта на границите и 

сигурността, за да се установят по-

надеждни граници и да се постигне по-

голяма сигурност, освен наличието на 

добре функциониращи системи е 

необходимо също така автентичността 

на документите за пътуване и 

документите за самоличност да се 

проверява лесно и надеждно. 

Вниманието беше насочено към все по-

задълбочаващия се проблем с измамите 

с документи за пътуване в контекста на 

неотдавнашните терористични атаки в 

Европа и настоящите миграционни 

потоци. Документната измама се 

превърна във фактор за тероризма и 

организираната престъпност и се 

свързва с трафика на хора и 

контрабандата на мигранти. В този 

контекст е от решаващо значение 

Европейският съюз и най-вече 

държавите членки да засилят 

действията за подобряване на 

сигурността на документите за 

пътуване, издавани на граждани на ЕС и 

граждани на трети държави. За тази цел 

Комисията обяви, че ще представи 

мерки за борба с документната измама. 

С цел стартиране на процес за 

установяване на оперативна 

съвместимост на информационните 

системи на равнище ЕС Комисията 

реши да сформира експертна група по 

информационните системи и 

оперативната съвместимост на равнище 

висши служители с участието на 

агенциите на ЕС, национални експерти 

и заинтересовани институции, които да 

дадат начало на този процес. 

През септември Комисията 

публикува съобщение относно 

повишаването на сигурността в свят на 

мобилност, в което се ангажира до 

декември 2016 г. да приеме план за 

действие относно сигурността на 

документите за пътуване. 

Източник: ЕК, Прессъобщение
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Награда “Сахаров” на ЕП печелят застъпнички на 

язидското малцинство в Ирак 

 

  
 

 

Наградата „Сахаров“ на ЕП за 

свобода на мисълта бе връчена на 13 

декември на Надя Мурад и Ламия Ажи 

Башар - две млади жени от язидското 

малцинство в Ирак, избягали от робство 

и разказали на света за зверствата 

спрямо язидите, извършвани от ИДИЛ. 

„Повече от 3500 жени и деца са 

държани в плен като робини от ИДИЛ. 

Всеки ден те умират по хиляда пъти“, 

заяви Ламия Ажи Башар при 

получаването на наградата в Страсбург. 

Надя Мурад Баси Таха и Ламия Ажи 

Башар са от селцето Кочо в близост до 

гр. Синджар, северен Ирак. През август 

2014 г. бойци на „Ислямска държава“ 

нахлуват в селцето, населявано от язиди 

(езиди) - малка общност със свои 

традиции и вярвания. Терористите 

избиват всички мъже и отвличат 

младите жени, сред които са Надя, 

Ламия и техните сестри, с цел да ги 

ползват като секс робини. 

Надя Мурад успява да се отскубне от 

ръцете на „Ислямска държава“ през 

ноември 2014 г., Ламия Башар - през 

април 2016 г. Сега двете жени живеят в 

Германия и водят кампании за 

привличане на вниманието към съдбата 

на язидите и зверствата, извършвани 

срещу тях от ИДИЛ. 

„Бях продадена четири пъти от 

ИДИЛ като робиня“, заяви 18-

годишната Ламия Ажи Башар в 

емоционална реч в пленарната зала на 

ЕП. Тя разказа за ужасяващата си съдба 

и за тежките рани, получени при 

избухването на мина по време на 

бягството й. Инцидентът довежда до 

смъртта на приятелка от детските й 

години и на друго момиче, които също 

като нея са били жертви на 

изнасилвания. 

„Ние успяхме да избягаме, но преди 

да се доберем до безопасно място, моята 

приятелка Катрин настъпи мина, тя 

експлодира и последното нещо, което 

чух, бяха нейните предсмъртни писъци - 

най-ужасното нещо, което съм чувала 

през живота си“. 

„Вярвам, че мога да бъда гласът на 

жертвите. Наградата „Сахаров“ ми дава 

много сили и затова съм решила да 

стана глас на безгласните“, заяви 

Ламия. 

„ИДИЛ и екстремистите дойдоха на 

3 август 2014 г., за да заличат язидите, и 

ни дадоха една алтернатива: да приемем 

исляма или да умрем“, заяви 23-

годишната Надя Мурад пред 

Европейския парламент, припомняйки 

си деня, в който е била отвлечена, за да 
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бъде секс робиня, а по-голямата част от 

нейното семейство е било избито. 

„Няма съмнение, че ИДИЛ 

извършиха геноцид. Той се състоеше не 

само в убийствата, но и в 

систематичното поробване на жените и 

отвличането на децата. Днес общността, 

към която принадлежа, е разрушена под 

тежестта на геноцида“, каза Надя и 

призова за преследване на 

международно ниво на извършителите 

на престъпленията. 

„Половината милион язиди в Ирак са 

последните членове на тази общност в 

Близкия Изток“, посочи Надя Мурад. Тя 

призова за изграждането на зони в Ирак, 

където язидите и други малцинства да 

могат да намерят подслон в 

безопасност, или за приемането на 

язидите от европейските страни. „Ние 

гледаме на Европа като на символ на 

хуманност и Европа потвърждава това 

днес. Европа трябва да остане модел за 

света и модел за съвместното 

съществуване на народи и култури“, 

каза тя. 

Председателят на Европейския 

парламент Мартин Шулц изрази 

възхищението си към борбата на двете 

млади жени: „Те са станали жертви на 

неописуеми зверства,  преживели са 

пленничество и са избягали. Те са 

преодолели страха и болката и накрая са 

намерили подслон тук в Европа. И 

двете, Надя Мурад и Ламия Ажи Башар, 

се борят за онези, които са изоставени, 

срещу безнаказаността и за 

справедливост“. 

Той каза, че Международният 

наказателен съд в Хага трябва да 

разследва престъпленията, извършени 

от т.нар. „Ислямска държава“, и 

напомни, че Европа има дълг да 

защитава преследваните: „Ние, 

демократичните общности, живеещи в 

проспериращите части на света, 

понякога отказваме да дадем на тези 

хора закрила. Това е повод за срам. Това 

е непоносимо.“ 

Шулц също така приветства 

другите финалисти за наградата 

„Сахаров“ за 2016 г. - турският 

журналист Джан Дюндар и борецът за 

правата на кримските татари Мустафа 

Джемилев, които също присъстваха на 

церемонията. Той отново призова 

саудитските власти да освободят 

незабавно от затвора миналогодишния 

носител на наградата Раиф Бадауи. 

Изявленията на Надя Мурад и Ламия 

Ажи Башар бяха посрещнати с овации и 

ставане на крака от депутатите. 

Председателят на ЕП представи също 

така по-малкия брат на Ламия, който 

вчера се е събрал отново с нея, след 

като е прекарал 18 месеца в бежански 

лагер. 

Източник: ЕП 
 

 

 

 

 Нови правила за насърчаване на железопътния 

транспорт 
 

Договорите за обществени поръчки 

за предоставяне на жп услуги на 

пътници в ЕС трябва да се възлагат чрез 

наддаване според нови правила, 

одобрени от ЕП на 14 декември. Тези 

правила целят също стимулирането на 

инвестиции и развитието на нови 

търговски услуги. 

Според новите правила, 

железопътните компании ще имат 

възможността да предлагат своите 

търговски услуги на пътническите 

железопътни пазари в рамките на ЕС по 

два начина. 

Първо, в случаите, когато властите 

възлагат договори за обществени 

поръчки за предоставяне на 

железопътни услуги на пътници, 

наддаването за спечелване на 

обществена поръчка, което следва да 

бъде достъпно за всички железопътни 

оператори в ЕС, трябва постепенно да 

се превърне в стандартна процедура за 

избор на доставчици на услуги. 
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Договорите, които държавите членки 

използват за предоставяне на обществен 

превоз на пътници, отговарят за около 

две трети от пътническите железопътни 

услуги в ЕС. Отправянето на покана 

към компании, които да наддават за тях, 

следва да ги накара да се концентрират 

повече върху потребителите и да спести 

разходи на данъкоплатците. 

Властите в страната ще запазят 

правото си на пряко възлагане на 

договори без наддаване, когато това 

води до подобряване на качеството на 

услугите, предоставяни на пътниците, 

или повишаване ефективността на 

разходите. 

• Пряко възложените договори 

трябва да включват изисквания за 

изпълнение (точност и честота на 

обслужването, качество на подвижния 

състав и транспортен капацитет); 

• Прякото възлагане ще бъде 

възможно за договори за обществени 

поръчки под определена средна 

годишна стойност или за годишно 

предоставяне на услуги за пътнически 

превоз с железопътен транспорт (7.5 

милиона евро или 500,000 километра). 

Второ, всяка железопътна компания 

следва да има възможността да предлага 

търговски услуги в пътническите 

железопътни пазари в рамките на ЕС. 

При все това, държавите членки 

могат да ограничат правото на достъп 

на нов оператор до определени линии, 

ако предложена нова услуга би 

нарушила „икономическото 

равновесие“ на съществуваща 

обществена поръчка за услуги. За да се 

определи в кои ситуации свободният 

достъп може да бъде ограничен, ще 

бъде необходим обективен 

икономически анализ от националния 

регулатор. 

Следва да бъдат оценени и 

потенциалните конфликти на интереси, 

за да се гарантира, че управителите на 

инфраструктурата действат 

безпристрастно, така че всички 

оператори да имат равен достъп до 

коловози и гари. 

В текста се казва, че операторите на 

обществени услуги трябва да се 

съобразяват със задълженията, 

възникващи според социалното и 

трудово право, установени от правото 

на ЕС, националното право или 

колективни споразумения. 

ЖП компаниите ще имат 

възможността да предлагат нови 

търговски услуги по вътрешни линии, 

считано от 14 декември 2020 г. 

Тръжната процедура следва да се 

превърне в общо правило за нови 

договори за обществени поръчки от 

декември 2023 г., като това предвижда 

някои изключения. 

Източник: ЕП

 

 



 12 

Нови правила за повторно налагане на визов режим 

за влизане в ЕС 

 

 

На 15 декември Парламентът 

гласува нови правила според, които 

изискванията за визи за граждани от 

трети страни ще бъдат въвеждани 

повторно с по-бърза и лесна процедура 

при засилена нерегламентирана 

миграция или заплахи за сигурността. 

„Успяхме да създадем един по-гъвкав и 

оперативен инструмент, като в същото 

време осигурихме спазването на 

човешките права и ключовата роля на 

Европейския парламент. Уверен съм, че 

след приемането на механизма за 

суспендиране Съветът ще сътрудничи 

изцяло за безпроблемното приемане на 

предложенията за предоставяне на 

безвизово пътуване на Грузия и 

Украйна, предвид че и двете страни 

отдавна изпълниха нужните критерии.“ 

– заяви докладчикът на Парламента по 

предложението Агустин Диас де Мера. 

Неговият доклад беше приет с 485 гласа 

„за“, 132 „против“ и 21 „въздържал се“. 

Според новите правила режимът за 

безвизово пътуване за граждани на 

трети страни в ЕС може да бъде 

временно отменян и така те отново да се 

нуждаят от визи. Това може да се случи 

в един или повече от следните случаи: 

• значително увеличение на броя 

граждани на съответната страна, на 

които е отказан достъп или които са 

останали нерегламентирано на 

територията на ЕС; 

• значително увеличение на броя 

на необоснованите молби за убежище; 

• влошаване на сътрудничеството 

за връщане на мигранти; 

• увеличаване на риска или 

непосредствените заплахи за 

обществените политики или вътрешната 

сигурност, свързани с граждани на 

съответната трета страна. 

Както държавите членки на ЕС, така 

и Европейската комисия ще могат да 

задействат механизма за суспендиране 

на безвизовото пътуване. Според текста 

такова решение следва да бъде основано 

на релевантни и обективни данни. 

След уведомление от държава 

членка (или молба от мнозинство от 

държавите членки) или на основата на 

собствен доклад Комисията ще има 

един месец, в който да реши дали да 

суспендира безвизовото пътуване за 

период от девет месеца. Подобно 

решение ще влиза в сила автоматично. 

По време на периода на 

суспендиране Комисията и съответната 

трета страна трябва да се опитат да 

намерят решения на проблемите, които 

са довели до ситуацията. 
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Комисията също така ще трябва да 

наблюдава положението в страните с 

безвизов режим и да докладва веднъж в 

годината на Парламента и Съвета 

относно текущото изпълнение на 

условията за безвизово пътуване, 

включително по отношение на правата 

на човека. 

Ако положението не се промени, 

Комисията ще трябва да представи най-

късно два месеца преди изтичането на 

деветмесечния период предложение за 

удължаване на временното отменяне на 

безвизовия режим за допълнителни 18 

месеца. Евродепутатите и държавите 

членки имат правото да възразят на това 

решение. 

Комисията може по всяко време да 

направи законодателно предложение за 

изваждане на трета страна от списъка на 

държавите с безвизов режим на 

пътуване. Това изваждане ще трябва да 

бъде одобрено от Парламента и Съвета. 

Преразглеждането на механизма за 

безвизово пътуване е залегнал в 

законодателството на ЕС от 2013 г. и е 

свързан с предложенията за 

предоставяне на безвизово пътуване в 

ЕС на Грузия, което вече беше 

договорено от евродепутатите и Съвета, 

както и на Украйна и Косово. 

Проектът за регламент все още 

трябва да бъде формално одобрен от 

Съвета. Той ще влезе в сила двадесет 

дни, след като бъде публикуван в 

Официалния вестник на ЕС. 

Механизмът за безвизово пътуване 

не важи за Великобритания и Ирландия. 

 

 

Комисията приема по-строги правила за борба с 

финансирането на тероризма 

 

 
 

 

 

На 21 декември Европейската 

комисия прие пакет от мерки, с които да 

се укрепи капацитетът на ЕС за борба с 

финансирането на тероризма и 

организираната престъпност, 

изпълнявайки по този начин 

ангажиментите, поети в Плана за 

действие за борба с финансирането на 

тероризма от февруари 2016 г. С 

предложенията, представени от 

Комисията, ще се допълни и укрепи 

правната уредба на ЕС в областта на 

изпирането на пари, незаконното 

движение на парични средства и 

замразяването и конфискацията на 

активи. Предложенията се представят 

успоредно с третия доклад за напредъка 

относно Съюза на сигурност, като с тях 
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ще се осигури силна и координирана 

европейска реакция в борбата срещу 

финансирането на тероризма. С тях ЕС 

прави още една крачка в посока на 

създаването на ефективен и 

истински Съюз на сигурност. 

Днес Комисията представя 

предложение за нова Директива за 

криминализиране на изпирането на 

пари, както и за осигуряване на 

адекватни наказателноправни 

разпоредби за компетентните органи с 

цел наказателно преследване на 

престъпниците и терористите и 

вкарването им в затвора. С 

предложените мерки: 

• Ще се установят минимални 

правила относно определянето на 

престъпленията и санкциите, свързани с 

изпирането на пари, като по този начин 

се отстраняват пропуски с цел да се 

попречи на престъпниците да се 

възползват от различията между 

националните правила. 

• Ще се премахнат пречките пред 

трансграничното съдебно и полицейско 

сътрудничество чрез установяването на 

общи разпоредби за подобряване на 

разследването на престъпления, 

свързани с изпиране на пари; 

• Разпоредбите на ЕС ще се 

приведат в съответствие 

с международните задължения в тази 

област, установени във Варшавската 

конвенция на Съвета на Европа и 

препоръките на Специалната група за 

финансови действия (FATF). 

С цел да се предоставят на 

компетентните органи необходимите 

инструменти за откриването на 

терористи и лицата, които им 

предоставят финансова подкрепа, с 

представения днес нов Регламент 

относно контрола на паричните 

средства ще се предприеме следното: 

• Ще се затегне контролът на 

паричните средства по отношение на 

лицата, които влизат в ЕС или напускат 

територията му с парични средства в 

размер 10 000 EUR или повече в себе 

си; 

• Ще се даде възможност на 

органите да предприемат действия при 

суми в размер, по-нисък от определения 

за митническата декларация праг от 

10 000 EUR, ако има подозрения за 

престъпна дейност, и 

• Ще се подобри обменът на 

информация между органите и 

държавите членки; 

• Обхватът на митническите 

проверки ще се разшири, така че да 

включва паричните средства, 

изпращани в пощенски и товарни 

пратки, както и стоки с висока стойност, 

например злато, и предплатените 

платежни карти, които понастоящем не 

са обхванати от стандартната 

митническа декларация. 

Бързото трансгранично замразяване 

или конфискуване на финансови активи 

ще попречи на терористите да използват 

средствата си за извършването на нови 

нападения. С предложението 

за Регламент относно взаимното 

признаване на решенията за замразяване 

и конфискация на активи от престъпна 

дейност: 

• Ще се осигури един-единствен 

правен инструмент за признаване в 

другите страни от ЕС както на 

решенията за замразяване, така и на 

решенията за конфискация, с което ще 

се опрости сегашната правна рамка. 

Регламентът ще бъде приложен 

незабавно във всички държави членки; 

• Ще се разшири обхватът на сега 

действащите правила относно 

трансграничното признаване, за да се 

включи конфискацията от други лица, 

свързани със съответния престъпник, и 

също така ще се обхване конфискацията 

в случаите, в които няма осъдителна 

присъда за престъпника, например 

поради бягство или смърт; 

• Ще се подобрят скоростта и 

ефикасността на замразяването и 

конфискацията с помощта на 

стандартен документ и задължение за 

компетентните органи да осъществяват 

комуникация помежду си. В правилата 

се определят ясни срокове, в това число 

по-кратки срокове за решенията за 

замразяване; 

• Ще се гарантира, че се спазват 

правата на жертвите на обезщетение и 
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възстановяване. В случаи на 

трансгранично изпълнение на решения 

за конфискация правото на жертвата 

има приоритет пред интереса на 

изпълняващата и издаващата държава. 

Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите 

 

 

 

Варна получи символичния ключ на Европейската 

младежка столица 

 

 
 

Г-н Иван Портних, кмет на Варна, 

получи символичния ключ на 

Европейската младежка столица от своя 

колега г-н Елмар Валиев, кмет на 

Ганджа, Азербайджан (ЕМС за 2016 г.). 

По традиция, ключът се предава от град 

на град след приключване на годината, 

в която той е носител на 

титлата. Носител на титлата ЕМС за 

2017 г. е Варна. 

На церемонията, която се проведе на 

20 декември, присъстваха още г-н Усал 

Гулиев, президентски офис, г-н Фархад 

Гаджиев, изпълнителен директор на 

Младежкия фонд към президента, г-н 

Интигам Бабаев, заместник - министър 

на младежта на Азербайджан и др. 

Събитието беше част от тридневно 

посещение на делегация от Варна в 

Ганджа. То беше по покана на кмета на 

града по случай на официалното 

приключване на програмата Европейска 

младежка столица за Азербайджан. 

Г-н Валиев прие поканата на г-н 

Портних за присъствие на официалното 

откриване на Европейска младежка 

столица 2017 и ще бъде в морската 

столица на 20-21 януари. Той ще бъде 

придружен от ректора на 

Технологичния университет в Ганджа, 

депутатът в националния парламент на 

Азербайджан Нагиф Хамзаев, Мушфиг 

Джафаров - директор на дирекция 

„Младежки дейности“ в община Ганджа 

и председателят на сдружение „Ганджа 

2016“. 

Освен церемонията по връчването на 

ключа, посещението в Ганджа 

включваше участие във винен фестивал 

заедно с градове и региони от Франция, 

Грузия, Таджикистан, Украйна, 

Румъния и др.  В рамките на събитието, 
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в което се включиха над 30 изложители, 

кметовете на Шабли, Коняк и Колмар 

представиха техните прочути вина. 

Домакините от Ганджа представиха 

местни кулинарни традиции, занаяти и 

богата културна програма с участието 

на младежки състави. Г-н Портних, 

поканен от колегата си г-н Валиев, 

връчи наградите за  най-добро бяло и 

червено вино. Той приветства 

домакините и потвърди участието на 

варненски винопроизводители на 

следващия винен фестивал в Ганджа, 

който ще се състои на 27 юли 2017 г. 

Вторият ден програмата продължи с 

официална среща на делегацията на 

Варна с кмета на Ганджа и подписване 

на официален меморандум за 

сътрудничество. Срещата се състоя в 

Община Ганджа. 

Също така, по време на посещението 

беше обсъдено и партньорство между 

варненски университети и 

Технологическия университет в Ганджа, 

както и възможности за съвместна 

работа по европейската програма 

„Еразъм плюс“ от февруари 2017. 

Програмата на визитата включваше 

още посещение на центъра „Гайдар 

Алиев“, на мемориала на най-известния 

азери поет Назами Ганджави (1141-

1209) и на центъра за обслужване на 

едно гише АСАН на Държавната 

агенция за обществени услуги и 

социални иновации. 
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Европа Директно Европа Директно Европа Директно Европа Директно –––– Варна ви желае весело посрещане на новата  Варна ви желае весело посрещане на новата  Варна ви желае весело посрещане на новата  Варна ви желае весело посрещане на новата 
2017 година!2017 година!2017 година!2017 година!    

Пожелаваме ви здраве, професионални и лични успехи, мир и Пожелаваме ви здраве, професионални и лични успехи, мир и Пожелаваме ви здраве, професионални и лични успехи, мир и Пожелаваме ви здраве, професионални и лични успехи, мир и 
вътрешна удовлетвореност!вътрешна удовлетвореност!вътрешна удовлетвореност!вътрешна удовлетвореност!    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 


