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Конференция за бъдещето на Европа: 

Изрази мнението си 

На 9 май Изпълнителният съвет одобри Правилника за 

дейност, в който се определя съставът на пленарното 

заседание на Конференцията и начинът, по който то ще 

работи. С текста, одобрен на Деня на Европа през 2021 

г., ще бъдат допълнени правилата, определящи начина, 

по който платформата на Конференцията, гражданските 

панели и пленарните заседания могат да превърнат 

приоритетите, надеждите и опасенията на гражданите в 

конкретни препоръки за изпълнение. Той допълва вече 

приетите правила относно методите на работа на Изпълнителния съвет и тези, свързани 

с участието на гражданите. В същия ден Европейският парламент в Страсбург бе домакин 

на церемонията по откриване на Конференцията за бъдещето на Европа.  

Гарантиране, че приносът на гражданите ще бъде взет под внимание 

Пленарното заседание на Конференцията 

ще бъде съставено от 108 представители на 

Европейския парламент, 54 на Съвета (по 

двама от всяка държава членка) и трима на 

Европейската комисия, както и 108 

представители на националните парламенти 

на равни начала, и граждани. 108 граждани 

ще участват в обсъждането на идеите на 

гражданите, произтичащи от гражданските 

панели и многоезичната цифрова 

платформа: 80 представители от 

европейските граждански панели, от които най-малко една трета ще бъдат на възраст под 

25 години, и 27 от национални граждански панели или от прояви на Конференцията (по 

един на държава членка), както и председателят на Европейския младежки форум. 

Ще вземат участие и 18 представители от Комитета на регионите, както и 18 от 

Европейския икономически и социален комитет, и още 8 представители на социалните 

партньори, и 8 на гражданското общество. Върховният представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще бъде канен при 

обсъждането на международната роля на ЕС. Могат да бъдат канени и представители на 

ключови заинтересовани страни. Пленарното заседание на Конференцията ще бъде 

балансирано в съотношението между мъже и жени. 

Дискусиите ще бъдат структурирани тематично около препоръките на гражданските 

панели и информацията, събрана от многоезичната цифрова платформа. Платформата е 

единственото място, където ще се събира, анализира и публикува информация от всички 

свързани с Конференцията прояви. Своевременно пленарното заседание ще представи 

предложенията си на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно 
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сътрудничество и пълна прозрачност с пленарното заседание и публикуван на 

многоезичната цифрова платформа. 

Окончателните резултати от Конференцията ще бъдат представени в доклад до 

съвместното председателство. Трите институции незабавно ще проучат възможните 

ефективни последващи действия по този доклад, като всяка от тях работи в своята сфера 

на компетентност и в съответствие с Договорите. 

 

Европейски зелен пакт: Комисията се стреми към нулево 

замърсяване на въздуха, водата и почвите 

Европейската комисия прие плана за действие на ЕС : „Към нулево замърсяване на 

въздуха, водата и почвата“ — ключов елемент на Европейския зелен пакт и основна 

тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС. В него се определя интегрирана визия за 

2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за 

човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това. 

Планът свързва всички съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и 

предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на 

цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на 

съответното законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в 

законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се изпълнят 

тези правни задължения. 

За да се насочи ЕС към целта 

за 2050 г. за по-здрави хора и 

планета, в плана за действие 

се определят ключови цели 

за 2030 г. за намаляване на 

замърсяването при източника 

в сравнение с настоящото 

положение. По-конкретно: 

• подобряване на 

качеството на въздуха с цел 

намаляване с 55 % на броя на 

случаите на преждевременна 

смърт, причинени от замърсяване на въздуха; 

• подобряване на качеството на водата чрез намаляване на отпадъците, 

пластмасовите отпадъци в морето (с 50 %) и пластмасовите микрочастици, 

отделяни в околната среда (с 30 %); 

• подобряване на качеството на почвите чрез намаляване с 50 % на загубите на 

хранителни вещества и на използването на химически пестициди; 

• намаляване с 25 % на екосистемите в ЕС, където замърсяването на въздуха 

застрашава биологичното разнообразие; 

• намаляване с 30 % на дела на хората, които имат хронични проблеми, причинени 

от шума от транспорта, и 

• значително намаляване на образуването на отпадъци и снижаване с 50 % на 

остатъчните битови отпадъци. 
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В плана са очертани редица водещи инициативи и действия, включително: 

 

• привеждане на стандартите за качество на въздуха в по-голямо съответствие с 

последните препоръки на Световната здравна организация, 

• преразглеждане на стандартите за качество на водите, включително в реките и 

моретата на ЕС, 

• намаляване на замърсяването на почвата и подобряване на възстановяването, 

• преглед на по-голямата част от законодателството на ЕС в областта на 

отпадъците с цел адаптирането му към принципите на чистата и кръгова 

икономика, 

• насърчаване на нулево замърсяване от производството и потреблението, 

• представяне на набор от показатели за екологосъобразността на регионите на ЕС 

с цел насърчаване на нулево замърсяване във всички региони, 

• намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, причинена от 

непропорционалния дял на вредните последици за здравето, които понастоящем 

се понасят от най-уязвимите; 

• намаляване на отпечатъка на външното замърсяване в ЕС чрез ограничаване 

на износа на продукти и отпадъци, които имат вредно, токсично въздействие в 

трети държави, 

• създаване на „живи лаборатории“ за екологични цифрови решения и 

интелигентно нулево замърсяване, 

• консолидиране на центровете на ЕС за знания за нулево замърсяване и 

обединяване на заинтересованите страни в платформата на заинтересованите 

страни за нулево замърсяване, 

• по-строги мерки за прилагане на принципите на нулево замърсяване 

съвместно с органите по опазване на околната среда и други органи. 

 

Замърсяването е най-голямата екологична причина за множество психични и физически 

заболявания и за преждевременна смърт, особено сред децата, хората с определени 

медицински състояния и възрастните хора. Хората, които живеят в по-

необлагодетелствани райони, често живеят в близост до замърсени терени или в райони 

с много голям поток на движение. Нетоксичната околна среда също е от решаващо 

значение за опазването на нашето биологично разнообразие и екосистемите, тъй като 

замърсяването е една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. 

Замърсяването намалява способността на екосистемите да предоставят услуги като 

улавяне на въглерод и обеззаразяване на въздуха и водата. 

Според неотдавнашен доклад на ЕАОС относно здравето и околната среда над 400 000 

случая на преждевременна смърт (включително от рак) всяка година в ЕС се дължат на 

замърсяването на атмосферния въздух, а 48 000 случая на исхемичната болест на 

сърцето, както и 6,5 милиона случая на хронични смущения на съня — на шума, наред с 

други заболявания, които се приписват и на двата фактора. 
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Данъчно облагане за бъдещето — Комисията предлага нова 

амбициозна програма за данъчно облагане на предприятията 

Европейската комисия прие Съобщение 

относно данъчното облагане на 

предприятията през 21-ви век с цел 

насърчаване на стабилна, ефикасна и 

справедлива система за данъчно облагане на 

предприятията в Европейския съюз. В него се 

излага както дългосрочна, така и краткосрочна 

визия в подкрепа на възстановяването на 

Европа от пандемията от COVID-19 и за 

гарантиране на адекватни публични приходи 

през следващите години. Тя има за цел 

създаването на справедлива и стабилна 

бизнес среда, която може да стимулира 

устойчивия растеж с по-голяма заетост в ЕС и 

да увеличи нашата отворена стратегическа 

автономност. В съобщението се взема 

предвид напредъкът, постигнат в дискусиите 

на Г-20/ОИСР относно данъчната реформа в 

световен мащаб. 

Първо, до 2023 г. Комисията ще представи 

нова рамка за данъчно облагане на предприятията в ЕС, която ще намали 

административната тежест, ще премахне данъчните пречки и ще създаде по-

благоприятна за бизнеса среда в рамките на единния пазар. „Бизнесът в Европа: Рамка 

за данъчно облагане на доходите“ (BEFIT) ще осигури единни правила за корпоративно 

данъчно облагане за ЕС, които ще осигурят по-справедливо разпределение на правата 

на данъчно облагане между държавите членки. BEFIT ще намали бюрокрацията, ще 

намали разходите за привеждане в съответствие, ще сведе до минимум възможностите 

за избягване на данъци, ще подпомогне създаването на работни места в ЕС и ще насърчи 

инвестициите в единния пазар. BEFIT ще замени внесеното предложение за обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, което ще бъде оттеглено. 

Комисията ще започне по-широко обсъждане на бъдещето на данъчното облагане в ЕС, 

което ще завърши с провеждането на симпозиум по данъчни въпроси през 2022 г., 

посветен на „Данъчния микс на ЕС до 2050 г.“ 

Второ, в днешното съобщение се определя и данъчна програма за следващите две 

години с мерки за насърчаване на продуктивните инвестиции и предприемачеството, 

които осигуряват по-добра защита на националните приходи и подкрепят двойния 

екологичен и цифров преход. Това се основава на амбициозната пътна карта, изложена 

в Плана за действие в областта на данъчното облагане, представен от Комисията миналата 

лято. Мерките ще включват: 

• Осигуряване на по-голяма публична прозрачност, като се предлага някои големи 

дружества, извършващи дейност в ЕС, да публикуват своите ефективни данъчни 
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ставки. Ще бъде преодоляна и злоупотребата с фиктивни дружества чрез нови 

мерки за борба с избягването на данъци; 

• Осигуряване на подкрепа за възстановяването чрез преодоляване на 

преференциалното данъчно третиране на дълга в настоящото корпоративно 

данъчно облагане, което третира дълговото финансиране на дружествата по-

благоприятно от дяловото финансиране. Настоящото предложение ще има за цел 

да насърчи дружествата да финансират своите дейности чрез собствен капитал, 

вместо да прибягват до финансиране с дълг. 

Трето, Комисията прие Препоръка относно националното третиране на загубите. С 

препоръката държавите членки се приканват да разрешат пренасянето на загуби за 

предприятията поне към предходната бюджетна година. Това ще бъде от полза за 

предприятията, които са били рентабилни през годините преди пандемията, като така те 

ще могат да компенсират загубите си през 2020 и 2021 г. от данъците, платени от тях 

преди 2020 г. Тази мярка ще бъде от особена полза за МСП. 

Комисията представя насоки за укрепване на Кодекса за 

поведение във връзка с дезинформацията 

Комисията публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс 

за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-

ефективен инструмент за борба с дезинформацията. 

В тях се излагат очакванията на 

Комисията, призовава се за по-

големи ангажименти от страна на 

подписалите го страни и се 

предвижда по-широко участие в 

кодекса. Въз основа на стабилна 

рамка за мониторинг и ясни 

показатели за изпълнението 

страните, подписали кодекса, 

следва да намалят финансовите 

стимули за дезинформация, да 

дадат възможност на 

ползвателите да играят активна роля за предотвратяване на разпространението ѝ, да си 

сътрудничат по-добре с проверителите на факти в държавите — членки на ЕС, и на 

езиците на Съюза, и да осигурят рамка за достъп до данни за изследователите. 

Силен, стабилен и гъвкав кодекс в подкрепа на борбата с дезинформацията 

В насоките се призовава за подсилване на Кодекса чрез неговото укрепване в следните 

области: 

• По-голямо участие с индивидуализирани ангажименти . Комисията насърчава 

установените и нововъзникващи платформи, действащи в ЕС, съответните 

заинтересовани страни в средата за онлайн реклама (напр. обмен на реклами, 

доставчици на рекламни технологии, търговски марки, ползващи се от реклами), 

услуги за изпращане на лични съобщения, както и заинтересовани страни, които 

могат да допринесат с ресурси или експертен опит за ефективното 

https://www.facebook.com/eudirectvratsabg
https://europedirect.cci-vratsa.org/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/712047


ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА 
Работно време : 08:00 – 17:30 часа, Телефон : 092 660271, E-mail : eudirectvratsa@gmail.com, 

Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg, Internet : https://europedirect.cci-vratsa.org/  

 

функциониране на Кодекса, да се присъединят към него. Укрепеният кодекс 

следва да включва нови съобразени с индивидуалните нужди ангажименти, 

съответстващи на размера и естеството на услугите, предоставяни от подписалите 

го страни. 

• Прекратяване на финансирането на дезинформацията. Платформите и 

участниците в средата за онлайн реклама трябва да поемат отговорност и да 

работят по-добре заедно за премахване на дезинформацията, по-специално чрез 

обмен на информация относно рекламите, съдържащи дезинформация, 

отхвърлени от една от подписалите страни, подобряване на прозрачността и 

отчетността във връзка с рекламното позициониране и забрана за участие на 

участници, които систематично публикуват опровергано съдържание. 

• Гарантиране на интегритета на услугите. Укрепеният кодекс следва да осигури 

всеобхватно покритие на настоящите и нововъзникващите форми на 

манипулативно поведение, използвани за разпространение на дезинформация 

(например ботове, фалшиви профили, организирани кампании за манипулиране и 

кражби на банкови данни), и да включва индивидуализирани ангажименти за 

гарантиране на прозрачност и отчетност на мерките, предприети за намаляване на 

нейното въздействие. 

• Предоставяне на възможност на ползвателите да разпознават и сигнализират 

за дезинформация. Ползвателите трябва да имат достъп до инструменти за по-

добро разбиране и безопасно ориентиране в онлайн средата. Страните, 

подписали кодекса, трябва да направят своите препоръчващи системи, т.е. 

начина, по който ползвателите виждат съдържанието, прозрачни и да предприемат 

мерки за намаляване на рисковете, които тези системи създават, като например 

стихийното разпространение на дезинформация. Те следва също така да 

предоставят на своите ползватели достъпни и ефективни инструменти и 

процедури за сигнализиране на дезинформация с потенциал да причинява вреди 

на обществеността или на отделни лица. Ползвателите, чието съдържание или 

профили са били обект на мерки, предприети в отговор на подобно 

сигнализиране, следва да имат достъп до подходящ и прозрачен механизъм за 

обжалване и търсене на правна защита. Укрепеният кодекс следва също така да 

повиши видимостта на надеждната информация от обществен интерес и да 

предупреждава ползвателите, които са имали достъп до съдържание, обозначено 

като невярно от проверителите на факти. 

• Увеличаване на обхвата на проверката на фактите и предоставяне на по-голям 

достъп до данни за изследователите. Новият кодекс следва да включва по-добро 

сътрудничество с проверителите на факти и да разшири обхвата до всички 

държави и езици на ЕС. Укрепеният кодекс следва също така да включва стабилна 

рамка за достъп до данни за изследователите. 

• Стабилна рамка за мониторинг. Укрепеният кодекс следва да включва 

подобрена рамка за мониторинг, основана на ясни ключови показатели за 

изпълнението, измерващи резултатите и въздействието на действията, 

предприети от платформите, както и цялостното въздействие на кодекса върху 

дезинформацията в ЕС. Платформите следва редовно да докладват на Комисията 

за предприетите мерки и съответните показатели. Информацията и данните 
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следва да се предоставят от платформите в стандартизирани формати с разбивка 

по държави членки. 

Кризата с коронавируса е ярък пример за заплахите и предизвикателствата, които 

дезинформацията създава за нашите общества. „Инфодемията“ създава значителни 

рискове за личните и обществените здравни системи, управлението на кризи, 

икономиката и обществото. Тя показа, че въпреки положените до момента значителни 

усилия е необходимо спешно да се увеличат усилията за борба с дезинформацията. 

Подходът на ЕС за борба с дезинформацията е изцяло основан защитата на свободата 

на изразяване на мнение и гарантирането на открит демократичен дебат. Той има за цел 

да създаде повече прозрачност и отчетност в онлайн средата и да даде повече права на 

гражданите. Този подход върви ръка за ръка с другите цели на Плана за действие за 

европейската демокрация, а именно насърчаването на свободни и честни избори и 

защита на свободата и плурализма на медиите. ЕС мобилизира промишлеността, 

медиите, академичните среди, публичните органи и гражданското общество и насърчава 

по-широко участие в кодекса. 

NextGenerationEU: Европейската комисия ще емитира 

дългосрочни облигации за около 80 милиарда евро като част от 

плана за финансиране за 2021 г. 

 

След като всички държави — членки на ЕС, одобриха Решението за собствените ресурси, 

Комисията вече може да започне да набира средства, за да финансира възстановяването 

на Европа чрез NextGenerationEU. To that end, the European Commission has today 

announced its estimates to issue around €80 billion of long-term bonds in 2021, to be topped 

up by tens of billions of euros of short-term EU-Bills to cover the remaining financing 

requirements. Точният размер на облигациите (EU-Bonds) и на съкровищните бонове на 

ЕС ще зависи от конкретните нужди от финансиране, а Комисията ще преразгледа 

днешната оценка през есента. По този начин през втората половина на годината 
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Комисията ще може да финансира всички планирани безвъзмездни средства и заеми за 

държавите членки в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, както и да 

покрие нуждите на политиките на ЕС, които получават финансиране по линия на 

NextGenerationEU. 

Този план за финансиране се основава на предварителна оценка на нуждите на 

държавите членки от заеми и безвъзмездни средства. Комисията ще актуализира плана 

за финансиране през септември, когато има по-точна представа за нуждите от 

финансиране на държавите — членки на ЕС, за последните месеци на годината. 

Комисията прие също и годишното решение за заемане на средства за 2021 г. Това 

решение включва максималните суми, които Комисията има право да заеме до края на 

годината. 

Комисията ще финализира подготовката за първата емисия по NextGenеrаtionEU, която 

ще бъде осъществена по-късно през юни. Първите съкровищни бонове на ЕС ще бъдат 

емитирани през септември, когато ще започне да функционира тръжна платформа на ЕС. 

Първото емитиране на облигации ще се осъществи чрез синдикиране и ще бъде 

организирано с кредитните институции, включени в мрежата от първични дилъри на 

Комисията, както беше обявено на 31 май. Предвижда се преди края на юли да бъдат 

осъществени още синдикирани сделки. 

Комисията възнамерява също така да започне да емитира дългосрочни облигации и 

съкровищни бонове на ЕС чрез аукциони, считано от септември 2021 г. След като бъде 

въведена аукционната система, Комисията редовно ще организира синдикиране и 

аукциони за облигациите. Тя също така ще организира редовни аукциони за съкровищни 

бонове на ЕС. Допълнителни подробности относно датите на аукционите и структурата на 

програмата за съкровищни бонове на ЕС ще бъдат публикувани преди началото на 

аукциона по-късно тази година. 

При първата си трансакция по NextGenerationEU на 15 юни 2021 г. Европейската 

комисия набра 20 милиарда евро чрез десетгодишна облигация, дължима на 4 юли 

2031 г., за финансиране на възстановяването на Европа от кризата с коронавируса и 

последиците от нея. Това е най-голямата институционална емисия на облигации в 

Европа, най-голямата в историята институционална трансакция с единичен транш и 

най-голямата сума, която ЕС е набрал в рамките на една трансакция. 

 

Въпроси и отговори — цифров сертификат на ЕС за COVID 

Цифровият сертификат на ЕС за COVID (наричан по-рано цифрово зелено 

удостоверение) ще улесни безопасното свободно движение в рамките на ЕС по време на 

пандемията от COVID-19. Той ще доказва, че дадено лице е ваксинирано срещу COVID-

19, показало е отрицателен резултат при изследване или се е възстановило след 

преболедуване на COVID-19. Сертификатът може да се използва във всички държави — 

членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. В момента продължават 

разговорите във връзка с евентуалното му използване в Швейцария. Комисията работи, 

за да се гарантира, че сертификатите са съвместими със системите в държави извън ЕС. 
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Кои са основните елементи на договорения цифров сертификат на ЕС за COVID? 

• Системата „Цифров сертификат на ЕС за COVID“ обхваща три различни вида 

сертификати за COVID-19: сертификат за ваксинация, сертификат за направен 

тест и сертификат за преболедуване. 

• Сертификатите на ЕС могат да бъдат издавани и използвани във всички държави 

— членки на ЕС, с цел улесняване на свободното движение по време на 

пандемията от COVID-19. Всички граждани на ЕС и членовете на техните 

семейства, както и гражданите на държави извън ЕС, престояващи или 

пребиваващи в държавите членки и имащи право да пътуват до други държави 

членки, имат право да получат безплатно тези сертификати. 

• Сертификатите включват само минимален набор от данни, необходими за 

потвърждаване и проверка на статуса на притежателя по отношение на 

ваксинирането, тестването или преболедуването. 

• Ваксинирането няма да бъде предварително условие за пътуване. Всички 

граждани на ЕС, без значение дали са ваксинирани или не, се ползват от 

основното право на свободно движение в ЕС. 

1. Цифров сертификат на ЕС за COVID – свободно движение 

 

Как цифровият сертификат на ЕС за COVID ще улесни безопасното свободно 

движение? 

Държавите членки трябва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за 

пътуване на притежателите на цифрови сертификати на ЕС за COVID, освен ако те са 

пропорционални и необходими за опазване на общественото здраве. В такъв случай 

държавата членка трябва да информира своевременно Комисията и останалите държави 

членки и да обоснове новопредприетите мерки. 
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Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще служи като доказателство за ваксинация, 

направен тест или възстановяване след преболедуване и ще може да се използва във 

всички държави членки. При пътуване всеки притежател на цифров сертификат на ЕС за 

COVID ще се ползва в посетената държава членка със същите права като нейните 

граждани, които са ваксинирани, имат направен тест или са прекарали COVID-19. 

На 31 май Комисията предложи да се актуализира препоръката на Съвета относно 

координацията на ограниченията на свободното движение в ЕС, в която се определят 

ясни правила относно условията за премахване на ограниченията за пътуване за лица, 

които притежават цифровия сертификат на ЕС за COVID. 

Как ще се гарантира, че неваксинираните лица не са дискриминирани при 

упражняване на правото им на свободно движение? 

За да се гарантира, че се спазва правото на свободно движение в ЕС, както и че няма 

дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, цифровият сертификат на ЕС за 

COVID ще обхваща сертификатите за ваксинация, сертификатите за направен тест и 

сертификатите за преболедувалите COVID-19 лица. По този начин възможно най-много 

хора ще да могат да се възползват от него, когато пътуват. 

Целта на сертификата на ЕС за COVID е да улесни свободното движение в рамките на 

ЕС. Той не е предварително условие за пътуване. Цифровият сертификат на ЕС за COVID 

не е документ за пътуване. Лицата, които не са ваксинирани, трябва да могат да 

упражняват правата си на свободно движение по същия начин като ваксинираните лица, 

като, когато е необходимо, бъдат обект на ограничения, като тестване или поставяне под 

карантина/самоизолация. 

Каква е ролята на Комисията и каква е ролята на държавите членки? 

Всички държави членки трябва да предоставят цифрови решения за безплатно издаване 

на цифров сертификат на ЕС за COVID. Това включва: 

• Приложение или портал за издаване на цифрови сертификати и сертификати на 

хартиен носител 

• Решение, с което гражданите да могат да ги съхраняват (портфейлно приложение, 

съществуващо приложение за проследяване) 

• Решение за сканиране за проверка (например смартфон, използващ 

приложение). 

За да улесни тази работа, Комисията предлага референтен софтуер с отворен код и 

приложения за издаване, съхранение и проверка на сертификати. Те бяха изготвени за 

Комисията от SAP и T-Systems. Държавите членки обаче могат също така да разработят 

свои собствени приложения или да използват съществуващи приложения за 

съхранение. Техническите спецификации бяха договорени от държавите членки на 21 

април в мрежата за електронно здравеопазване. 

 

 

 

https://www.facebook.com/eudirectvratsabg
https://europedirect.cci-vratsa.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1883


ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА 
Работно време : 08:00 – 17:30 часа, Телефон : 092 660271, E-mail : eudirectvratsa@gmail.com, 

Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg, Internet : https://europedirect.cci-vratsa.org/  

 

2. Цифров сертификат на ЕС за COVID — как ще функционира на практика? 

Кога ще бъде готов за използване цифровият сертификат на ЕС за COVID? 

Сертификатът ще бъде въведен в държавите – членки на ЕС. Държавите вече могат да 

започнат да издават и използват сертификати, а от 1 юли те ще станат достъпни във 

всички държави членки. Ако дадена държава членка не е готова да издава сертификати 

навреме, регламентът предвижда период на постепенно въвеждане от шест седмици, 

през който все още могат да се използват и други формати и те следва да бъдат приемани 

в другите държави членки. 

Каква информация ще включва цифровия сертификат на ЕС за COVID? 

Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще включва само необходимата основна 

информация като име, дата на раждане, издаващ сертификата и уникален идентификатор 

на сертификата. Освен това: 

• За сертификат за ваксинация: тип ваксина и производител, брой поставени дози и 

дата на ваксинацията; 

• за сертификат за направен тест: тип тест, дата и час на тестване, място на тестване 

и резултат; 

• за сертификат за преболедуване: дата на положителния резултат от теста, срок на 

валидност. 

Какви практически стъпки трябва да направят гражданите, за да получат сертификат 

на ЕС за COVID? 

 

След като се ваксинирате в държава от ЕС, ще получите цифровия сертификат на ЕС за 

COVID автоматично или при поискване. Сертификатът ще бъде издаден от органите на 

държавите членки, като това биха могли да бъдат и органите, които извършват 

ваксинацията. Това може да е болница или друг здравен орган, или сертификатът да бъде 

издаден чрез портал за електронно здравеопазване. Същият принцип ще се прилага и за 
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сертификатите за тестове и преболедуване. Подробностите за издаването на 

сертификатите се определят от съответните държави членки. 

Гражданите на ЕС, които са ваксинирани в държава извън ЕС, могат да поискат цифровия 

сертификат на ЕС за COVID от държавата членка, на която са граждани или в която 

пребивават. Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще бъде издаден, ако има надеждно 

доказателство за ваксинация и ако структурата на здравната система позволява това. За 

допълнителна информация, моля, обърнете се към държавата членка, чийто гражданин 

сте или в която пребивавате. 

Кои ваксини ще бъдат приемани? 

Държавите членки следва да издават сертификати за ваксинация без значение какъв е 

видът на ваксината срещу COVID-19. 

Когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят някои 

ограничения, свързани с общественото здраве, като тестване или поставяне под 

карантина, от тях ще се изисква да приемат при същите условия сертификатите за 

ваксинация, издадени в рамките на системата на цифровия сертификат на ЕС за COVID. 

Това задължение обаче е ограничено до ваксините, които са получили валидно в ЕС 

разрешение за търговия. Държавите членки имат възможност да приемат и сертификати 

за ваксинация, издадени за ваксини, които са разрешени на национално равнище или от 

Световната здравна организация (СЗО). 

Може ли цифровият сертификат за COVID да бъде издаден още след първата доза 

ваксина? 

Сертификати ще се издават на всяко лице, което е било ваксинирано срещу COVID-19 в 

държава – членка на ЕС, независимо от броя на дозите. Броят на дозите ще бъде ясно 

посочен в цифровия сертификат на ЕС за COVID, за да личи дали курсът на ваксинация 

е завършен. 

Освен това регламентът изисква от държавите членки да приемат сертификати за 

ваксинация при същите условия, което означава например, че когато държава членка 

реши да премахне ограниченията за пътуване за собствените си граждани, които имат 

сертификат за получена първа доза от ваксина с две дози, която е получила разрешение 

за търговия за целия ЕС, тя трябва да предостави същото третиране и на останалите 

граждани на ЕС. 

На 31 май Комисията предложи държавите членки да отменят ограниченията за пътуване 

на лица, които са напълно ваксинирани (най-късно 14 дни след последната доза) или са 

се възстановили от COVID-19 и които имат цифровия сертификат на ЕС за COVID. 

Прекарал(а) съм COVID-19 и моята държава членка реши да ми предложи само една 

доза от ваксина с две дози. Ще мога ли да получа цифровия сертификат за COVID? 

Държавите членки могат да решат да поставят само една доза от ваксина с две дози на 

преболедувалите лица. В такъв случай в сертификата за ваксинация следва да се посочи, 

че курсът на ваксинация е завършен след поставянето на една доза. 

Комисията предложи хората, получили еднократна доза от ваксина с две дози след по-

рано прекаран COVID-19, да се считат за напълно ваксинирани за целите на пътуването. 
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Какъв е редът за хората, които вече са ваксинирани? 

Хората, които са били ваксинирани преди въвеждането на цифровия сертификат на ЕС 

за COVID, имат право да получат сертификат за ваксинация в новия формат. Ако са 

получили сертификат за ваксинация, който не отговаря на стандартите за оперативна 

съвместимост, определени с регламента, те могат да поискат нов сертификат. 

Как ще изглежда цифровият сертификат на ЕС за COVID? 

Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще бъде достъпен в цифров формат, например 

в приложение за смартфон, или на хартиен носител, в зависимост от предпочитанията на 

отделния гражданин. Сертификатите ще съдържат QR код, в който са записани 

необходимите данни и цифров подпис. QR кодът се използва за сигурна проверка на 

автентичността, целостта и валидността на сертификата. Информацията в сертификата 

ще бъде на езика (езиците) на издаващата държава членка и на английски език. С 

държавите членки беше разработен общ образец за оформлението, за да се улесни 

разпознаването на сертификатите на ЕС за COVID, издадени на хартия. 

Как функционира цифровият сертификат на ЕС за COVID на територията на ЕС? 

 

Цифровият сертификат на ЕС 

за COVID съдържа QR код с 

цифров подпис с цел защита 

срещу фалшифициране. При 

проверка на сертификата се 

сканира QR кодът и се 

проверява подписът. 

Всеки издаващ орган (напр. 

болница, център за 

провеждане на тестове, 

здравен орган) разполага със 

свой собствен цифров ключ за 

подпис. Всички те се 

съхраняват в сигурна база 

данни във всяка държава. 

На 1 юни Комисията пусна в действие портал, чрез който всички подписи на сертификати 

могат да бъдат проверявани в целия ЕС. Личните данни на притежателя на сертификата 

не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия 

подпис. 

Преди да започне да функционира, порталът беше успешно тестван от повече от 20 

държави членки и Исландия. 

Европейската комисия също така предоставя референтни решения с отворен код, за да 

съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който органите могат да 

използват за сканиране и проверка на QR кодовете. 
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Ще бъде ли приет цифровият сертификат на ЕС за COVID в Швейцария и държавите 

от ЕИП? 

Регламентът ще бъде включен в Споразумението за Европейското икономическо 

пространство (ЕИП), което ще позволи на държавите от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия) да прилагат системата на цифровия сертификат на ЕС за COVID. 

Швейцарските сертификати следва да бъдат приемани при същите условия като 

цифровия сертификат на ЕС за COVID, след като реципрочността бъде потвърдена от 

Швейцария и Комисията приеме решение, че швейцарските сертификати са равностойни 

на цифровия сертификат на ЕС за COVID. Контактите с Швейцария по този въпрос 

продължават. 

Могат ли деца да получат цифров сертификат на ЕС за COVID? 

Да, децата могат да получат цифров сертификат на ЕС за COVID. 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) даде зелена светлина за използването на 

ваксината BioNTech Pfizer за деца на възраст 12—15 години. Децата могат също така да 

получат сертификат за направен тест или преболедуване. Тези сертификати могат да 

бъдат получени и от техните родители и да се съхраняват в приложението на смартфона 

на родителите. 

На 31 май Комисията предложи малолетните и непълнолетните лица, пътуващи с 

родители, да бъдат освободени от изискването за карантина, когато родителите не трябва 

да преминават такава, например защото са ваксинирани. Децата на възраст под 6 години 

също следва да бъдат освободени от изискването за извършване на тест с цел пътуване. 

Кои тестове за COVID-19 ще бъдат приемани? 

С цел да се гарантира надеждността на резултата, за издаване на сертификат за направен 

тест съгласно предложението за регламент за цифровия сертификат на ЕС за COVID, 

следва да се приемат само резултатите от т. нар. NAAT тестове (включително RT-PCR 

тестове) и бързите антигенни тестове, включени в общия списък, съставен въз основа 

на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета, 

Всяка държава членка 

обаче решава 

самостоятелно дали ще 

приема бързи антигенни 

тестове или само NAAT 

тестове (като RT-PCR 

тестове).На 21 януари 2021 

г. Съветът прие препоръка 

за определяне на обща 

рамка за използването на 

бързи антигенни тестове и 

взаимното признаване на 

резултатите от тестовете за 

COVID-19 в целия ЕС. На 

11 май 2021 г. Комитетът 

на ЕС за здравна сигурност постигна съгласие да актуализира общия списък на бързите 
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антигенни тестове за COVID-19 (RATs). Към момента в общия списък вече са включени 

83 бързи антигенни теста. Комитетът за здравна сигурност се съгласи също така да 

опрости процедурата за актуализиране на списъка, като улесни предоставянето на данни 

от производителите за бързите антигенни тестове, налични на пазара. 

Как Комисията подпомага държавите членки в намаляването на цената на тестовете 

за COVID-19? 

За да подкрепи капацитета на 

държавите членки за тестване, 

Комисията мобилизира 100 

милиона евро по линия на 

Инструмента за спешна подкрепа 

за закупуване и разпространение 

на над 20 милиона бързи 

антигенни тестове и обяви 

съвместна обществена поръчка за 

над половин милиард бързи 

антигенни тестове. Освен това, за 

да подкрепи допълнително 

наличието на тестове на достъпни 

цени, Комисията пое ангажимент 

да мобилизира още 100 милиона 

евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуване на тестове за COVID-

19, които отговарят на условията за издаване на цифров сертификат на ЕС за COVID. 

Ще трябва ли държавите членки да приемат всеки човек, който пътува с PCR/бърз 

антиген тест? 

В съответствие с регламента, ако дадена държава членка приема сертификат за направен 

тест с цел отмяна на ограниченията за пътуване, тя следва също така да допуска 

притежателите на цифров сертификат на ЕС за направен тест за COVID при същите 

условия. Ако държава членка отмени ограниченията само за направилите си PCR тестове 

лица, тя не е длъжна да приема бързи антигенни тестове. Ако обаче приема бързи 

антигенни тестове, то трябва да приема и сертификати за бързи антигенни тестове, 

издадени от друга държава членка. 

Защо няма да бъде включено самотестуването? 

Самотестуването не се провежда при контролирани условия и за момента се счита за по-

малко надеждно. Сертификатите следва да се издават от здравни органи, които не могат 

да контролират тестове, които са направени, например, у дома. Поради това те не могат 

да издават надеждни сертификати за тях. 

Ще имат ли сертификатите минимална валидност? 

На 31 май Комисията предложи да се актуализира препоръката на Съвета относно 

координирането на мерките за пътуване, която понастоящем включва стандартни срокове 

на валидност на тестовете: 72 часа за PCR тестове и, когато дадена държава членка 

приема бързи антигенни тестове — 48 часа за тях. 
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С регламента се въвеждат също така някои основни принципи, например максималният 

период на валидност на сертификата за преболедуване се определя на 180 дни. Тези 

принципи биха могли да бъдат коригирани от Комисията въз основа на нови научни 

доказателства. Регламентът гарантира, че сертификатите, издадени от други държави 

членки, се приемат съгласно същите правила като тези, които се прилагат за 

удостоверенията, издадени в дадена държава. 

Не се предвижда максимална валидност на сертификатите за ваксинация, тъй като това 

ще зависи от нови научни доказателства за продължителността на защитата, осигурявана 

от различните ваксини. 

Докога ще се прилага цифровият сертификат на ЕС за COVID? 

Регламентът ще се прилага за срок от 12 месеца, считано от 1 юли 2021 г. 

Комисията ще представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно 

прилагането на регламента три месеца преди края на прилагането му. Заедно с този 

доклад Комисията би могла да предложи удължаване на срока на прилагане на 

регламента, като се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка. 

Какви ще бъдат разходите за цифровите сертификати на ЕС за COVID? 

Цифровите сертификати на ЕС за COVID ще бъдат безплатни, тъй като следва да бъдат 

лесно достъпни за всички. 

3. Лични данни 

Как ще се обработват личните данни? 

Предвид това, че личните данни, които се съдържат в 

сертификатите, включват чувствителни медицински 

данни, е осигурено много високо ниво на защита на 

данните. 

Сертификатите ще включват единствено минимално 

необходимата информация. Посетените държави не 

могат да я запазват. За целите на проверката ще 

бъдат проверявани само валидността и 

автентичността на сертификата, като се проверява 

кой го е издал и подписал. По време на проверката не 

се обменят лични данни. Всички здравни данни остават отговорност на държавата членка, 

която е издала даден цифров сертификат на ЕС за COVID. 

Системата на цифровия сертификат на ЕС за COVID няма да изисква създаването и 

поддържането на база данни за здравни сертификати на равнище на ЕС, а през портала 

на ЕС няма да се обменят лични данни. 

4. Оперативна съвместимост — в рамките на ЕС и извън него 

Как се гарантира оперативната съвместимост на цифровите сертификати на ЕС за 

COVID? 

Оперативната съвместимост се постига, като се гарантира, че различните видове 

цифрови сертификати на ЕС за COVID (ваксинационен статус; резултати от тест; статус 
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във връзка с преболедуването) са стандартизирани съгласно съвместно договорени 

политики, правила и спецификации. Това на практика означава, че всеки сертификат, 

издаден в една държава членка, може да бъде проверен в друга държава членка. 

Държавите членки ще запазят гъвкавост при свързването на издаването и проверката на 

своите сертификати с националните си системи, доколкото постигат общите стандарти. 

Подкрепяни от Комисията, държавите членки постигнаха съгласие по всички технически 

спецификации за цифровите сертификати на ЕС за COVID, тяхната оперативна 

съвместимост и пълната защита на личните данни. Спецификациите са публично 

достъпни. 

На практика Комисията създаде портал, чрез който могат да бъдат обменяни ключове на 

цифрови подписи между държавите членки, така че цифровите сертификати на ЕС за 

COVID да могат да бъдат проверявани в целия ЕС. 

Какво точно представлява порталът на ЕС? 

Порталът на ЕС е цифрова инфраструктура, свързваща национални бази данни, които 

съдържат ключове за публичен подпис. Това ще позволи цифровите подписи, включени 

в QR кодовете на сертификатите, да бъдат проверявани в целия ЕС. Личните данни на 

притежателя на сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо 

за проверката на цифровия подпис. Порталът на ЕС е разработен от T-Systems и SAP, а 

хостингът се осигурява от центъра за електронно обработване на данни на Комисията в 

Люксембург. 

Работи ли вече системата? 

Да. Порталът започна да функционира 

на 1 юни. Преди това той беше успешно 

тестван от повече от 20 държави членки 

и Исландия. Въпреки че регламентът ще 

се прилага от 1 юли, всички държави 

членки, които вече са тествали успешно 

портала и са готови да издават и 

проверяват сертификати, могат да 

започнат да използват системата на 

доброволна основа, стига да разполагат 

с нужната правна уредба за това. 

По какъв начин Комисията подкрепи държавите членки? 

От ноември 2020 г. насам Комисията подкрепя работата на държавите членки по 

сертификатите в мрежата за електронно здравеопазване – доброволна мрежа, 

свързваща националните органи, отговарящи за електронното здравеопазване. Първите 

насоки бяха публикувани още през януари 2021 г. 

Комисията също така създаде портала – техническата инфраструктура, необходима за 

трансгранична проверка на електронните подписи. 

Освен това Комисията предостави на държавите членки софтуер и приложения с отворен 

код, за да разработят лесно своите национални решения за издаването и проверката на 
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цифрови сертификати на ЕС за COVID и гражданите да ги съхраняват на своите 

смартфони (референтно портфейлно приложение). 

На последно място, Комисията също така предостави техническа и финансова подкрепа 

на държавите членки за свързването към платформата (по 1 млн. евро на държава 

членка). 

Защо ЕС не използва търговски доставчик на ИТ инфраструктура? 

Комисията вече има голям опит в управлението на информационни системи, обхващащи 

целия ЕС, и се ползва с доверието на всички държави членки като неутрален и надежден 

оператор. Основният център за корпоративни данни на Комисията, както и службите на 

Комисията, които управляват центъра за обработка на данни, са разположени в 

Люксембург и съществуват от много години. Именно в тази област Комисията може да 

гарантира най-висока степен на сигурност, стабилност и надеждност на своята ИТ 

инфраструктура в подкрепа на портала на ЕС. 

Ще бъде ли съвместим цифровият сертификат на ЕС за COVID с други системи, 

разработени на международно равнище? 

Комисията работи, за да гарантира, че сертификатите са съвместими със системите в 

държави извън ЕС. Предложението е отворено и за световни инициативи и взема предвид 

продължаващите усилия на СЗО и Международната организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО) за създаване на спецификации и насоки за използването на 

цифрови технологии за документиране на ваксинационния статус. Държавите извън ЕС 

следва да бъдат насърчавани да признаят цифровия сертификат на ЕС за COVID при 

премахването на ограниченията върху неналожителните пътувания. Сертификатите могат 

да послужат за пример за други сертификати, които в момента се разработват по света. 

Регламентът позволява на Комисията да издава решения за признаване на сертификати, 

издадени от трети държави за граждани на ЕС и за членовете на техните семейства, когато 

те отговарят на стандартите за качество и са оперативно съвместими с рамката на ЕС за 

доверие. 

5. Граждани на държави извън ЕС, пътуващи за ЕС 

Може ли цифровият сертификат на ЕС за COVID да улесни пътуването до ЕС от 

държави извън него? 

На 20 май Съветът прие преработена препоръка за актуализиране на подхода към 

пътуванията от държави извън ЕС. Целта на препоръката е да се облекчат действащите в 

момента ограничения на неналожителните пътувания до ЕС, като се вземе предвид 

напредъкът на кампаниите за ваксинация и развитието на епидемиологичната обстановка 

в световен мащаб. 

Когато Комисията има увереността, че дадена държава извън ЕС издава сертификати в 

съответствие със стандартите и системите и те са оперативно съвместими със системата 

на ЕС, тя може да приеме решение, въз основа на което такива сертификати на държави 

извън ЕС ще бъдат приемани при същите условия като цифровите сертификати на ЕС за 

COVID. 
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Във всеки случай правилата за приемане на доказателство за ваксинация ще бъдат 

същите като за гражданите на ЕС: ваксините, получили общо за ЕС разрешение за 

търговия трябва да бъдат приемани, но държавите членки могат да решат да приемат и 

други ваксини, одобрени от СЗО. 

 

ЕП подкрепя по-екологосъобразни 

фондове за регионално развитие и 

сътрудничество 

На 23 юни 2021 г.  ЕП одобри три фонда на ЕС в общ 

размер на 243 млрд. евро за укрепване на 

икономическото, социалното и териториалното 

сближаване на ЕС. 

Т.нар. пакет за политиката на сближаване включва 

Европейското териториално сътрудничество (Interreg), 

Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд, както и регламента за 

общоприложимите разпоредби – набор от правила относно регионалните, кохезионните 

и социалните фондове на ЕС за следващите седем години. 

И трите регламента ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 30 юни и ще 

влязат в сила на следващия ден. 

В съответствие с новите правила най-малко 30% от ресурсите на Interreg и на 

Регионалния и Кохезионния фонд ще трябва да бъдат насочени за финансиране на 

действия в областта на климата, кръговата икономика и инвестиции в устойчив растеж и 

създаване на работни места. Те предвиждат също така специфични мерки за МСП и най-

отдалечените региони. 

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд 

С бюджет от 243 млрд. евро 

(по цени от 2018 г.) - 

приблизително една четвърт 

от многогодишната 

финансова рамка (МФР) за 

периода 2021 – 2027 г., 

Регионаленият и Кохезионен 

фонд представляват заедно 

най-големият инвестиционен 

инструмент на ЕС. 

За да допринесе за 

възстановяването от пандемията от COVID-19, те ще подкрепят и сектора на културата, 

устойчивия туризъм, цифровизацията и повишаването на устойчивостта на системата на 

общественото здраве. 
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От подпомагане се изключват инвестициите, свързани с ядрената енергия или 

изкопаемите горива. Изключение се предвижда до 31 декември 2025 г. единствено за 

проекти за природен газ, които да заменят базираните на въглища системи. 

Interreg: подкрепа за трансгранични проекти и сътрудничество в съседните на ЕС 

региони 

Interreg ще разполага с бюджет от 8,05 млрд. евро (по цени от 2018 г.) за периода 2021 – 

2027 г., като цялостно процентът на съфинансиране от ЕС е 80% (85% за най-

отдалечените региони). Средствата – с 3 % повече в сравнение с предходния период – 

се осигуряват от пакета за Европейския фонд за регионално развитие. 

72,2% от тези средства ще са предназначени за трансграничното сътрудничество. 

Транснационалното и междурегионалното сътрудничество и сътрудничеството между 

най-отдалечените региони ще получат съответно 18,2%, 6,1% и 3,5% от ресурсите. До 

20% от средствата в рамките на дадена програма по Interreg могат да бъдат разпределени 

за малки проекти. 

Регламент за общоприложимите разпоредби 

Законодателството определя общоприложими разпоредби за Регионалния и 

Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския социален фонд плюс и 

Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Заедно инструментите 

определени в законодателството, в общ размер на 330 милиарда евро (по цени от 2018 

г.) представляват около една трета от общия бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. 

Получаването на финансиране от ЕС се обвързва с условие за държавите да спазват 

Хартата на основните права на ЕС, целите на ООН за устойчиво развитие и Парижкото 

споразумение относно изменението на климата, да насърчават равенството между 

половете и да се борят с дискриминацията. 

 

Наградата LUX на публиката за 2021 г. печели документалният 

филм „Колектив“ 

Председателят на Европейския 

парламент Давид Сасоли връчи 

наградата LUX на публиката за 

2021 г. на румънския 

документален филм „Колектив“. 

„След периода, през който 

преминахме, расте и става по-

силна нуждата на хората да се 

съберат – не само на места за 

дискусии и дебати, но и в 

кинозалите“, заяви Давид Сасоли 

на церемония по награждаването, 

която се проведе в Страсбург. 
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Александър Нанау, който е режисьор и продуцент на спечелилия филм, прие наградата, 

като отдаде почит на жертвите и семействата, засегнати от разказаната във филма 

трагедия, както и на независимите журналисти, провели разследвания. “Искаме да се 

борим с корупцията в Европа и искаме независима преса“, заяви той. 

 

"Обществата не се развиват, ако липсва култура, образование и независима преса. Ваш 

дълг е да подкрепите гражданите, да регламентирате средствата за култура и 

образование и да защитите журналистиката“, каза г-н Нанау пред евродепутатите. 

Крайният победител бе определен на базата на осреднените оценки, дадени от публиката 

и от депутатите в Европейския парламент, като двете групи имаха равна тежест от 50%. 

Пандемията от COVID-19 засегна силно филмовата индустрия и сектора на културата като 

цяло. Прожекциите на филмите финалисти в кинозали бяха ограничени, като те бяха 

заменени с прожекции и събития онлайн. Публиката имаше възможност да оцени 

филмите до 23 май, а евродепутатите можеха да дадат гласовете си до 8 юни. 

Филмът победител 

Документалният филм „Колектив“ е наречен на нощен клуб в Букурещ, където през 2015 

г. пожар взема живота на 27 души и води до наранявания на още 180 души. Екип от 

журналисти разследва последвалата смърт на 37 души, постъпили в болници с изгаряния, 

които не са били смятани за критични. Те разкриват корупция и нарушения, причиняващи 

смърт, и показват смелостта и решимостта на хора, които се борят срещу системата. 

„Колектив“ беше номиниран за Оскар за най-добър международен филм и за най-добър 

документален филм за 2021 г. 

Другите два филма, които се състезаваха за наградата, бяха „Още по едно“ на датския 

режисьор Томас Винтерберг и „Тяло Христово“ на полския режисьор Ян Комаса. 

 

Гражданите продължават да са с положителни нагласи спрямо ЕС, 

но искат реформи 

Ново проучване на общественото мнение на Парламента показва, че подкрепата за 

ЕС остава висока въпреки пандемията, но повече от половината европейци усещат 

или очакват негативно въздействие 

от кризата върху личните си доходи. 

Ново проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент и проведено 

между март и април 2021 г., показва увеличаващо се въздействие на пандемията от 

COVID-19 върху личния живот и финансовото състояние на гражданите. Осем от десет 

респонденти знаят какви мерки предприема ЕС за справяне с последиците от 

пандемията, като гражданите поставят на първо място сред приоритетите си за 

Европейския парламент общественото здраве, борбата с бедността, подкрепата за 

икономиката и заетостта, както и справянето с климатичните промени. Проучването 

показва също така солидна подкрепа за Европейския съюз, както и всеобщо съгласие, че 
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глобалните предизвикателства като пандемията от COVID-19 могат да бъдат решавани 

най-добре на европейско равнище. 

Повече от половината европейци вече усещат или очакват негативно въздействие на 

пандемията от COVID-19 върху личните си доходи 

В края на първото тримесечие на 2021 г. личното финансово състояние на 31% от 

европейците се е влошило вследствие на пандемията. Допълнителни 26% от 

респондентите очакват това да се случи в бъдеще. Докато 57% от анкетираните 

представляват ясно мнозинство, трябва да се вземат предвид и националните различия в 

рамките на ЕС. В България делът на респондентите, които заявяват, че кризата сот 

коронавируса вече е повлияла или очакват да повлияе негативно на личните им доходи, 

е значително по-висок от средния за ЕС - съответно 48% и 32%, или общо 80% от 

българите ще бъдат засегнати от пандемията. 

Очакваните ползи за здравето от ограничителите мерки надвишават 

предполагаемите икономически щети 

Въпреки негативното 

финансово въздействие на 

пандемията, мнозинството от 

анкетираните на европейско 

ниво (58%) вярват, че 

здравните ползи от 

рестриктивните мерки в 

тяхната държава надвишават 

икономическите щети, които 

тези мерки биха могли да 

причинят. Това мнение се 

споделя в повечето страни от 

ЕС и представлява промяна в нагласите спрямо втората половина на 2020 г., когато малко 

повече от половината граждани оцениха икономическите щети като по-важни, според 

данните от проучването на ЕП от 2020 г. Това не важи за България, където данните сочат, 

че по-голяма част от анкетираните българи смятат, че икономическите щети са по-големи 

от здравните ползи (58%) и само 39% са на мнение, че ползите за здравето са повече, 

отколкото вредите за икономиката. 

Осем на всеки десет европейци знаят какви мерки предприе ЕС от миналото лято 

насам в борбата с пандемията, но въпреки това само половината одобряват 

действията 

Европейците са добре запознати с усилията на Европейския съюз за борба с пандемията 

от COVID-19 и нейните последици: осем на всеки десет европейци са чували, виждали 

или чели за мерки или действия, предприети от ЕС в отговор на пандемията и почти 

половината от всички граждани (48%) знаят какви са тези мерки. Въпреки това високо 

ниво на информираност, средно само 48% от гражданите за ЕС твърдят, че са доволни от 

мерките, докато 50% не са. Делът на удовлетворените български респонденти от мерките 

е значително по-висок в сравнение със средния за Европа - 57%. Също така, само 44% 

от гражданите в ЕС са доволни от степента на вътрешна солидарност между държавите 

членки в борбата с пандемията, докато този процент за България е 52%. 
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Въпреки различията, подкрепата за ЕС остава много силна 

Въпреки краткосрочните отклонения, както и разликите между държавите членки, 

положителната нагласа спрямо ЕС остава на едно от най-високите си нива от над 

десетилетие. Почти всеки втори европейски гражданин (48%) има положителна нагласа 

за ЕС. В България техният дял е с 12 процентни пункта над средния за Съюза (56%), като 

само 15% от българските респонденти - дял, малко под средния за ЕС (17%), изразяват 

отрицателни нагласи. Това проучване потвърждава и продължава положителната 

тенденция за имиджа на ЕС. Положителната нагласа към Съюза през последните десет 

години постоянно нараства и ЕС запазва силните си позиции въпреки пандемията и 

нейните последици върху живота на европейските граждани. 

Комбинацията от понякога критичното мнение на гражданите относно прилагането на 

конкретни мерки за справяне с кризата и дългосрочната положителна тенденция за 

основна подкрепа за Европейския съюз, също обяснява настоящия ясен призив за 

реформи в ЕС. 70% от анкетираните европейци в проучването заявяват, че одобряват ЕС, 

но по-малко от една четвърт от европейците (23%) подкрепят ЕС „както е функционирал 

досега“ - спад с четири процентни пункта в сравнение с данните от ноември/декември 

2020 г. Почти половината от анкетираните (47%) се обявяват „в полза на ЕС, но не за 

начина, по който е функционирал досега“. 

Ключови приоритети на ЕС: здраве, ваксини и повече компетенции за справяне с 

кризи 

74% от европейците искат ЕС да 

придобие повече правомощия за 

справяне с кризи като пандемията 

от COVID-19, като за България 

делът им е още по-голям - 82%. 

На въпроса какви трябва да бъдат 

приоритетите на ЕС при борбата с 

пандемията, европейците 

определят бързия достъп до 

безопасни и ефективни ваксини за 

всички граждани на ЕС като най-

важно условие (39%). Следва инвестирането на повече пари за разработване на лечения 

и ваксини (29%), създаването на европейска стратегия за справяне с кризите (28%) и 

разработването на европейска здравна политика (25%). Приоритетите за българските 

респонденти са даване на възможност за страните от ЕС да подкрепят предприятията и 

работниците, засегнати от пандемията (35%), инвестиране на повече пари в икономиката 

за устойчиво и справедливо възстановяване във всички държави в ЕС (31%), създаване 

на европейска стратегия за справяне с подобна криза в бъдеще (31%) и разработването 

на европейска здравна политика (27%). 

Парламентът дава приоритет на общественото здраве и на борбата с бедността и 

изменението на климата 

Запитани конкретно за техните очаквания от Европейския парламент, 49% от 

европейските граждани и 59% от българските респонденти заявяват, че искат членовете 

на ЕП да поставят общественото здравеопазване на първо място сред приоритетите на 
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ЕС. Следващите по важност приоритети са мерките за подкрепа на икономиката и 

създаване на нови работни места (39% средно за ЕС, като делът за България е 55%), както 

и борбата срещу бедността и социалното изключване (39% за ЕС и 51% за България). 

Действията срещу изменението на климата са от първостепенно значение за 34% от 

анкетираните в ЕС, като само 13% от българите са на такова мнение. 

Контекст 

Проучването на Евробарометър беше проведено през пролетта на 2021 г., между 16 март 

и 12 април, сред 26 669 граждани от всички 27 държави членки, под формата на 

интервюта лице в лице, допълнени с онлайн такива, когато това е било наложително 

поради пандемията. 

Евродепутатите одобряват нова, по-приобщаваща програма 

„Еразъм+“ 

На 19 май 2021 г. евродепутатите приеха „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. – 

водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и 

спорта. 

Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската 

идентичност, ще разполага с почти два пъти повече средства в периода 2021—2027 г. 

(над 28 млрд. евро от различни източници) в сравнение с предходните седем години (14,7 

млрд. евро). 

Членовете на ЕП успяха да осигурят 

допълнителни 2,2 млрд. евро на 

финалния етап на преговорите със 

Съвета. 

По време на пленарния дебат преди 

одобряването на програмата повечето 

оратори заявиха, че животът на младите 

хора е бил засегнат от COVID-19, и 

подчертаха значението на „Еразъм+“, 

оценена от гражданите като най-

успешната от всички програми на ЕС, за 

бъдещите поколения в Европа. 

По-приобщаваща програма 

Новата програма „Еразъм+“ ще предложи повече инструменти и ресурси в подкрепа на 

приобщаването. Комисията и държавите членки трябва да излязат с планове за действие 

за подобряване на достъпа до образование и мобилност за хора, които по стечение на 

обстоятелствата са имали по-малко възможности за участие в обществения живот – хора 

с увреждания, хора, живеещи в бедност или в отдалечен район, хора с миграционен 

произход и др. 

Тези, които не разполагат с достатъчно средства за покриване на първоначалните 

разходи за участие в програмата (като закупуване на билет за влак или за място на 

настаняване), могат да получат допълнителни безвъзмездни средства, включително 
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авансови плащания. Няма да може да се отхвърлят заявления с аргумента, че разходите 

са по-високи, ако те са свързани с мерки, които гарантират приобщаване. 

Мобилност за възрастни учащи се 

В сравнение с предишния период, новата програма „Еразъм+“ ще бъде разширена и ще 

даде възможност на по-възрастни учащи се да прекарат до шест месеца в друга страна 

от ЕС. Тя ще съдейства на хора от всички възрасти и среди да придобият нови 

професионални и житейски умения, като ще им помогне да се адаптират по-добре към 

промените, предизвикани от прехода към цифрова и „зелена“ икономика, както и от 

пандемията от COVID-19. 

Опростен достъп до по-екологичен „Еразъм+“ 

Новата програма „Еразъм+“ ще бъде по-опростена и ще улеснява кандидатите с по-

удобни за ползване информационни системи и по-малко бумащина. Тя ще предложи 

специална схема за финансиране на „малки партньорства“ за по-малки организации, като 

младежки асоциации и спортни клубове. 

Програмата също така ще работи за постигане на целите на ЕС в областта на климата и 

ще намали собствения си отпечатък върху околната среда, например чрез стимулиране 

на по-екологични средства за транспорт за участниците. 

Иновативни модели на образование 

Инициативата DiscoverEU става част от 

„Еразъм+“. Тя дава възможност на младите 

хора да кандидатстват за карта за свободно 

пътуване из Европа, за да учат (напр. да 

посещават интензивен езиков курс или да 

участват в музейни събития) и да откриват 

културното и езиково многообразие в 

Европа. 

 

 

Инициативата „Европейски университети“ ще даде възможност на студентите да 

получават диплома, съчетавайки лекционни курсове в няколко страни от ЕС. Третата 

инициатива — „Центрове за високи постижения в областта на професионалното 

образование“, ще създаде местни мрежи за умения, свързани и на международно 

равнище.  

„Еразъм+“ е една от програмите на ЕС, чието финансиране е значително увеличено. С 

обновения си и подобрен облик тя ще продължи да укрепва чувството за европейска 

принадлежност и да предлага по-добри шансове за заетост на европейците“, каза 

докладчикът Милан Звер (ЕНП, Словения). „Парламентът ще следи отблизо нейното 

изпълнение, за да гарантира, че „Еразъм+“ е все по-приобщаваща и дава шанс на 

възможно най-много хора“, добави той. 

С оглед на плавния преход от предишния към новия програмен период разпоредбите за 

обратно действие в регламента гарантират влизането в сила на новата програма 
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„Еразъм+“ от 1 януари 2021 г. Процедурата за кандидатстване и поканите за представяне 

на предложения вече са задвижени на равнище Комисия, както и в много държави членки. 

9 МАЙ Ден на Европа 2021 

Благодарим на всички, които празнуваха 9 май Деня 

на Европа с нас и нашите партньори пред сградата на 

общинска администрация Враца ! 

ЗАЕДНО успяхме : 

- да създадем богат простор с вашите пожелания и 

мисли за Европа; 

- да раздадем награди на малки и големи участници 

във викторината за Европейския съюз и правата на 

европейските граждани  ; 

- да ангажираме вниманието на най-малките с 

рисуване символите на ЕС и четене на европейски 

автори; 

- да допълним празничната атмосфера с изложба на плакати, посветени на 9 май Деня на 

Европа; 

- да разкажем от първа ръка за проектите на зелените предприемачи от СУ „Козма 

Тричков“- Враца, за ролята на иновациите и технологичния обмен в бъдещето на Европа; 

- да наградим участниците в  фотоконкурса „Любими места в Европа – скоро отново ще 

съм там“. Да им пожелаем скоро отново да пътуват и да ни изпращат нови и нови снимки; 

- да разкажем за Конференцията за бъдещето на Европа, за потребителските права на 

европейските граждани, програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. 

 

Ние, ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА и EEN 

Враца към Търговско-промишлена 

палата – Враца, Ученически Общински 

съвет Враца, Регионална библиотека 

„Христо Ботев“- Враца, Европейски 

потребителски център и Център за 

развитие на човешките ресурси сме 

щастливи от вашето внимание към 

пъстрия ни щанд, изпълнен с добро 

настроение, жажда за знание и 

усмивки. 
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ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ 

На 14 май 2021 г. представителят на Европейската комисия в България г-н Бойко Благоев, 

ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент в България и г-жа 

Илиана Филипова, изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата - Враца 

откриха и дадоха официалния старт на новото поколение информационен център 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА към Търговско-промишлена палата – Враца. 

След привествени думи от гости, партньори и приятели и пожелания за още по-големи 

успехи и удовлетвореност от работата на центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА, по стар 

български обичай разчупихме пита и нарекохме да бъдем по пътя на Европа ЗАЕДНО 

здрави, силни и да са ни успешни инициативите ! Представителен танцов състав "Хемус" 

към Община Враца поздрави с български народни танци гостите и екипа на Търговско-

промишлена палата - Враца - приемаща структура на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА. 

От името на целия екип на Търговско-промишлена палата – Враца и център ЕВРОПА 

ДИРЕКТНО ВРАЦА ви благодарим за уважението, подкрепата и партньорството. Убедени 

сме, че заедно можем много ! 

Нашият център, който е познат в града и региона с дейността си, работи от 2009 година. 

Но сега за четвърти пореден мандат бяхме оценени високо и ТЪРГОВСКО-

ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА продължава да бъде партньор на  Европейската 

комисия за извършване на дейности като ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА за периода 2021 – 

2025 г. 

С напълно различен бранд, 

подобаващ на ново поколение, 

продължаваме да работим активно в 

партньорство с публични и местни 

институции, младежки организации и 

училища. Горди сме с това, че сме 

част от общо 424 информационни 

центъра от новото поколение, 

лансирани от Европейската комисия в 

целия ЕС. 

Целта на новото поколение центрове 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО е българските 

граждани да имат още по-лесен и 

пряк достъп до информация за 

Европейския съюз, да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, 

независимо къде живеят те. 

 Екипите на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ще помогнат да се обясни как Европа се бори с 

пандемията от COVID-19, ще стимулират възстановяването чрез информация за 

плана NextGenerationEU и ще се насърчават зеления и цифровия преход. 

С оглед на модернизирането на тяхната роля и мандат, новото поколение центрове ще 

организират граждански диалози и прояви с широко участие, например 

за Конференцията за бъдещето на Европа. Те ще предоставят съответната 
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информация относно политиките и приоритетите на ЕС на местните общности, 

граждански и съсловни организации, медии и др., и ще ги включват в своите дейности. 

Новите центрове ще насърчават също така активното европейско гражданство в 

училищата и ще се координират с други мрежи на ЕС в регионите, като осигуряват по-

лесен достъп до информация на местно равнище за гражданите, организациите и 

предприятията. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА  член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която се 

състои от 13 центрове EUROPE DIRECT. Благодарение на тези центрове гражданите имат 

достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. 

Сред основните приоритети на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА за информиране и 

ангажиране на гражданите от област Враца и област Монтана  през 2021 г. година са 

дългосрочните предизвикателства в Европа : устойчивостта на околната среда; 

инвестициите и структурните реформи за стимулиране на научните изследвания и 

иновациите; подобряване на достъпа до финансиране, функционирането на пазарите на 

стоки и услуги, премахване на пречките в бизнес средата. 

Приоритетите в областта на комуникацията на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца обхващат 

въпроси от пряк интерес за гражданите от Северозападна България, като:  справедливост 

чрез прилагането на социални политики с цел да се осигурят справедливи условия на 

труд за всички и да се даде възможност на хората да се адаптират към променящите се 

обстоятелства при настъпването на значителни трансформации, от рода на пандемията 

от COVID-19. 

Експертите на Центъра ще общуват с обществеността по въпроси, свързани с ЕС, 

като  Зелена и Цифрова Европа, организирайки  дейности за информиране и 
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ангажираност - различни прояви, работни срещи, граждански диалози и всяка друга 

форма на взаимодействие, която изисква физическо присъствие или е онлайн. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца ще обедини сили с регионалните медии  за борба с 

дезинформацията, за комуникация на ЕС, основаваща се на факти. За целта ще 

организираме  три регионални срещи на тема „Да комуникираме Европа в 

партньорство” с представители на медиите от област Враца и област Монтана, първата 

от които ще бъде през м. юни 2021 г.  Тези регионални срещи ще положат основите на 

работата в мрежа между регионалните и националните медии в Северозападна България 

и Центъра в хода на реализиране на работната програма за  2021. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца ще поддържа 

активни контакти с училищата в област 

Враца и област Монтана и ще насърчава 

използването на официални учебни 

материали на ЕС, като материалите, които се 

съдържат в Къта за обучение, уебстраницата 

на Парламента за образование и обучение, и 

всеки друг официален материал, изготвен от 

институциите на ЕС. Ще си сътрудничим с 

Бюрото за връзка на Европейския 

парламент при осъществяването на 

дейности, насочени към младежта, като 

например такива, свързани със Срещата на 

европейската младеж, и с програмите 

„Училища – посланици на ЕП“ и „Евроскола“ 

на Европейския парламент. 

През м.юни 2021 г. ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца ще формира виртуален първи випуск 

„Клас Европа“, с пет годишен курс на обучение. В „Клас Европа“ ще бъдат „приети“ 

ученици в VІІІ клас от училища и професионални гимназии в област Враца и техните 

учители, които се интересуват от европейската тематика и имат желание да работят като 

мултиплаери по места.  Заниманията на „Клас Европа“ ще са виртуални(онлайн), 

двучасови и ежемесечни на теми като : Какво знаем и какво не знаем за Европа; Как да 

изразим мнението си за Европа и правила за комуникиране на Европа в социалните 

мрежи; Дигиталните удостоверения ЕВРОПАС и нашето бъдеще и др. 

През първите два месеца от стартиране дейността (май-юни 2021 г.),  ЕВРОПА 

ДИРЕКТНО Враца ще проучи кои са активните, действащи други мрежи на ЕС на 

територията на Северозападен регион за планиране (Враца, Монтана, Видин, Плевен и 

Ловеч), техният опит и добри практики при предоставянето на услуги и информация на 

граждани. През м. юли 2021 г. Центърът ще организира първата онлайн среща на тези 

мрежи. По време на тази среща всяка от мрежите ще има възможност да представи 

своята мисия, целеви групи и дейности. 

Ще бъдем на ваше разположение с информация в социалните мрежи- фейсбук и 

инстаграм, на интернет страницата на Центъра и издавайки по един електронен 

информационен бюлетин на всеки два месеца, който ще стига до вас посредством 

електронна поща. 
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1-ви юни, Денят на детето Европа Директно Враца празнува в гр. 

Монтана 

1-ви юни, Денят на детето Европа Директно Враца 

празнува в гр. Монтана. На подредения 

информационен щанд популяризирахме ЕВРОПА 

ДИРЕКТНО Враца от новото поколение, 

комуникационните ни приоритети и програмата за 

2021 година на Центъра. Децата участваха в 

импровизираното европейско ателие, където 

рисуваха, оцветяваха, четяха приказки и играха. 

По-големите разговаряха и дискутираха правата на 

европейските граждани, свързани с околната 

среда , а най-големите се интересуваха от 

възможностите, които Европа Директно Враца предоставя на гражданите да изразяват своите 

становища относно ЕС и политиките му. В публичната проява, организирана в партньорство с 

Община Монтана, младежи-доброволци и Областен Информационен Център Монтана, участваха 

гражданите от област Монтана, представители на публични и местни органи, на образователни 

институции, неправителствени организации, колеги от европейски мрежи и медии. 

 

1.Европейската комисия прие основната работна 

програма за „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2022 г. Работата 

по описаните в нея цели и конкретни тематични области ще бъде 

финансирана с общо 14,7 млрд. евро.  

2.Последното експресно проучване на Евробарометър, проведено в 

края на май, показва, че три четвърти от населението на ЕС (75 %) 

считат ваксините срещу COVID-19 за единствения начин за 

прекратяване на пандемията. Средно 70 % мислят, че ЕС играе 

ключова роля за осигуряването на достъп до ваксини срещу COVID-

19 в своята държава. 

3. 7 юни2021, бе крайният срок, в който държавите членки трябва да 

транспонират новите правила на ЕС в областта на авторското право в 

националното си законодателство. Новата Директива за авторското 

право защитава творчеството в ерата на цифровите технологии, като 

носи конкретни ползи за гражданите, творческите сектори, пресата, изследователите, преподавателите и 

институциите в областта на културното наследство в целия ЕС.  
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