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Нови енергийни етикети върху стоки в ЕС 

С цел да се подпомогнат 

потребителите в ЕС да намалят 

сметките си за енергия и 

въглеродния отпечатък, от 

понеделник, 1 март 2021 г. във 

всички магазини и интернет 

сайтове за търговия на дребно 

ще бъде приложима изцяло нова 

версия на широко признатия 

енергиен етикет на ЕС. Новите 

етикети първоначално ще се 

прилагат за четири категории 

продукти — хладилници и фризери, съдомиялни машини, перални машини и 

телевизори (и други външни монитори). На 1 септември те ще бъдат последвани 

от нови етикети за електрическите крушки и лампите с фиксирани светлинни 

източници, а през следващите години ще последват и други продукти. 

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: „Първоначалният 

енергиен етикет беше много успешен, като е спестил на средното домакинство 

в Европа няколкостотин евро годишно и е мотивирал предприятията да 

инвестират в изследователска и развойна дейност. До края на февруари над 90 

% от продуктите бяха обозначени с A+, A++ или A+++. Новата система ще бъде по-

ясна за потребителите и ще гарантира, че предприятията ще продължат да 

създават иновации и да предлагат още по-ефективни продукти. Това също така 

ни помага да намалим емисиите си на парникови газове.“  

Освен преобразуването на скалата на класовете на енергийната ефективност на 

съответния продукт, е различно и оформлението на новия етикет, с нови по-ясни 

и по-модерни икони. Друга значителна промяна е въвеждането на QR код в 

горния десен ъгъл на новите етикети. Като сканират QR кода, потребителите 

могат да намерят допълнителна информация за съответния модел на продукта, 

например размерите, специфични характеристики или резултатите от 

изпитвания, в зависимост от уреда. Всички уреди на пазара на ЕС трябва да бъдат 

регистрирани в нова общоевропейска база данни — Европейски регистър на 

продуктите за енергийни етикети (EPREL). Това допълнително ще улесни 

сравняването на подобни продукти в бъдеще. 

Преминаването към етикети с преобразувана скала съвпада с влизането в сила 

на два приети хоризонтални (сборни) регламента за коригирането или 

изясняването на редица въпроси, определени в съответните регламенти за 

енергийно етикетиране и екопроектиране, първоначално приети през 2019 г. 
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Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги 

правила за потребление и рециклиране в ЕС 

- Необходимо е въвеждане на обвързващи цели 

на ЕС до 2030 г. за използването на материали 

и отпечатъка от потреблението 

- Директивата за екодизайн трябва да включва 

и продукти, които не са свързани с 

енергопотреблението 

- Целите на Зеления пакт могат да бъдат 

постигнати единствено чрез модела на кръгова 

икономика. 

Парламентът прие всеобхватни политически 

препоръки за постигането на икономика, която да бъде неутрална по отношение 

на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова 

най-късно до 2050 г. 

Докладът, приет днес с 574 гласа „за“, 22 „против“ и 95 „въздържал се“, е 

изготвен в отговор на Плана за действие на Европейската комисия за кръговата 

икономика. 

Парламентът настоява през 2021 г. Европейската комисия да представи ново 

законодателство, с което да бъде разширен обхватът на Директивата за 

екодизайн, като бъдат включени продукти, които не са свързани с 

енергопотреблението. Трябва да бъдат определени специфични за продуктите 

стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са 

трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да 

не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да 

съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси 

и енергия.  

В рамките на пленарния дебат евродепутатите също подчертаха, че постигането 

на целите на Зеления пакт ще бъде възможно единствено ако ЕС премине към 

модел на кръговата икономика и че тази промяна ще създаде нови работни места 

и възможности за бизнеса. Съществуващото законодателство в областта на 

отпадъците трябва да се прилага по-задълбочено, като са необходими и 

допълнителни мерки за ключови сектори и продукти като текстил, пластмаси, 

опаковки и електроника, добавиха евродепутатите. г. 

До 80% от въздействието на продуктите върху околната среда се определя на 

етапа на проектиране. Очаква се глобалното потребление на материали да се 

удвои през следващите четиридесет години, като същевременно се очаква 

количеството генерирани отпадъци всяка година да нарасне със 70% до 2050 г. 

Половината от общите емисии на парникови газове и над 90% от загубата на 

биологично разнообразие и недостига на вода се дължат на добива и 

преработката на ресурси. 
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Разлики в качеството на храните: Европейската комисия 

публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните 

продукти 

 

Европейската комисия публикува резултатите от втората част на сравняването на 

качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани на пазара под една и съща 

марка — проучване, проведено от Съвместния изследователски център (СИЦ).  

Констатациите не променят това, което установи първата част от проучването: 

разликите в хранителните продукти не следват географски модел. В същото 

време представените резултати показват, че сетивни разлики се забелязват ясно 

там, където съществуват големи разлики в състава на продуктите. Например, 

могат да се възприемат значителни разлики в съдържанието на захар в 

зърнените закуски, влияещи върху общата сладост на продукта. Обратното, 

когато разликите в състава са малки, експертите не са могли да ги усетят, 

например, малки вариации в съдържанието на мазнини в картофения чипс. Като 

цяло в 10 от 20-те изследвани продукта са установени вкусови разлики. 

Проучването бе проведено като пилотен проект за тестване на 20 продукта, които 

са показали разлики в състава в първата част на проучването. Проби от всеки 

продукт бяха закупени в 5 - 10 различни държави членки. Тъй като изпитващите 

са специално обучени за такива изследвания, е вероятно обикновеният 

потребител да не улавя непременно същите разлики. Дали разликите могат да 

бъдат установени от експертите, зависи не само от това, дали различията в 

състава са големи или малки, но и от видовете използвани съставки: може да се 

открие разлика между различните синтетични подсладители в оранжада, докато 

различните естествени подсладители в газираните безалкохолни напитки не са 

били открити. В същото време следва да се отбележи, че потребителите не 

основават решението си да закупят даден продукт изключително на сетивното 

преживяване, а могат да бъдат повлияни и от други елементи, като например 

разходи. 



 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито 

Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната 

 информация може да бъде използвана. Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от   

информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговско- 

промишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент. 

 

Европейската комисия представя действия за стимулиране на 

биологичното производство 

Европейската комисия представи план за действие за развитие на биологичното 

производство. Общата му цел е стимулиране на производството и потреблението 

на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие 

в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на 

биологичната аквакултура. 

Планът за действие е в съответствие с Европейския зелен пакт, както и със 

стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното 

разнообразие. 

Планът за действие е разработен с цел на сектора на биологичното 

производство, който вече бързо се разраства, да се предоставят правилните 

инструменти за постигане на целта от 25 %. В него се предлагат 23 действия, 

структурирани около 3 направления — стимулиране на потреблението, 

увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта 

на сектора — с цел да се осигури балансиран растеж на сектора. 

Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за 

действие в областта на биологичното производство, за да увеличат своя 

национален дял на биологично земеделие. Налице са съществени различия 

между държавите членки по отношение на използваната понастоящем за 

биологично земеделие земя, като нейният дял е в интервала от 0,5 % до над 25 

%. С националните планове за действие в областта на биологичното производство 

ще се допълнят националните стратегически планове по ОСП, като се набележат 

мерки, излизащи извън обхвата на земеделието и на предложеното по линия на 

ОСП. 
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Борба с организираната престъпност: нова 5-годишна стратегия 

за засилване на сътрудничеството в целия ЕС 

Европейската комисия представя днес 

нова стратегия на ЕС за борба с 

организираната престъпност, която се 

съсредоточава върху засилване на 

правоприлагането и съдебното 

сътрудничество, справяне със 

структурите на организираната 

престъпност и престъпленията с висок 

приоритет, преустановяване на 

печалбите от престъпна дейност и 

предприемане на съвременни ответни действия във връзка с технологичните 

развития. Организираните престъпни групи продължават да се развиват и 

усъвършенстват, както се вижда от бързото им адаптиране към пандемията от 

коронавирус, например увеличаването на фалшивите лекарствени продукти и 

онлайн престъпленията. Организираните престъпни групи, действащите в 

Европа, извършват разнообразни престъпни дейности, сред които преобладават 

трафикът на наркотици, организираните престъпления срещу собствеността, 

измамите, контрабандата на мигранти и трафикът на хора.   

Стратегията определя инструментите и мерките, които трябва да се използват 

през следващите пет години, за да се разбият бизнес моделите и структурите на 

престъпните организации, действащи през границите както онлайн, така и 

офлайн.  

Стратегията се стреми към:  

✓ засилване на правоприлагането и съдебното 

сътрудничество; 

✓ подпомагане на по-ефективни разследвания за разбиване на 

структурите на организираната престъпност и 

съсредоточаване върху престъпленията с висок и 

специфичен приоритет; 

✓ гарантиране, че престъпната дейност не носи облаги; 

✓ подготвяне на правоприлагащите органи и съдебната власт 

за цифровата ера. 
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Смъртността по пътищата в ЕС е намаляла до рекордно ниско 

равнище 

Европейската комисия публикува предварителни данни за жертвите по пътищата 

в ЕС през 2020 г. 

Почти 18 800 души са загинали при пътнотранспортни произшествия миналата 

година, което представлява безпрецедентен годишен спад от 17 % спрямо 2019 

г. Това означава, че през 2020 г. жертвите по пътищата на ЕС са с 4000 по-малко 

в сравнение с 2019 г. 

Най-голямо намаление (с 20 % или повече) 

е постигнато в Белгия, България, Дания, 

Испания, Франция, Хърватия, Италия, 

Унгария, Малта и Словения. За разлика от 

тях пет държави членки (Естония, 

Ирландия, Латвия, Люксембург и 

Финландия) отчитат увеличение на 

смъртните случаи, въпреки че броят на 

жертвите в малките държави подлежи на 

значителни колебания на годишна основа.  

Въпреки че безпрецедентните събития през 2020 г. доведоха до някои промени 

в подреждането на държавите по броя на смъртните случаи, най-безопасни 

остават пътищата в Швеция (18/млн. жители), докато Румъния (85/млн. жители) 

отчита най-високия процент през 2020 г. Средната стойност за ЕС е 42/млн. 

жители. 

Наблюдава се значително нарастване на популярността на колоезденето и в 

много градове по света (временно) се преразпределя пътното пространство за 

велосипедисти и пешеходци. Това окуражаващо развитие може да има 

значително положително въздействие върху качеството на въздуха и 

изменението на климата, но същевременно създава нови предизвикателства за 

пътната безопасност. 

Около 70 % от смъртните случаи по пътищата в градските райони в целия ЕС са 

свързани с уязвими участници в пътното движение, в т.ч. пешеходци, 

мотоциклетисти и велосипедисти. Ето защо осигуряването на безопасност по 

пътищата в градовете е от ключово значение и Комисията иска да гарантира, че 

безопасността на движението по пътищата се взема предвид на всички етапи от 

планирането на градската мобилност. 

Настоящите цифри се публикуват по повод на Конференцията на ЕС за резултатите в 

областта на пътната безопасност, която обединява лицата, определящи политиките, 

гражданското общество и специалистите в областта на пътната безопасност, за да 

оценят актуалното състояние на пътната безопасност в ЕС и да определят най-добрите 

начини за предприемане на следващите стъпки към постигане на „нулева смъртност“ 

по пътищата. 
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Правила за изкуствения интелект: какво иска Европейският 

парламент 

Евродепутатите очакват бъдещото законодателство на ЕС за изкуствения 

интелект да насърчава иновациите и да гарантира безопасността и правата на 

човека 

Изкуственият интелект е важна част от 
дигиталната трансформация на обществото. 
Технологиите, използващи изкуствен интелект, 
вече присъстват в много продукти и услуги, а 
предстоят още много промени на работните 
места, в бизнеса, финансите, здравеопазването, 
селското стопанство и сферата на сигурността. 
Очаква се напредъкът в тези технологии да 
помогне за реализиране на Зеления пакт и за 

икономическото възстановяване от кризата с COVID-19. 
 
Европейският съюз подготвя първия си набор от правила за използване на 
възможностите и ограничаване на заплахите, свързани с изкуствения интелект. 
Акцентът е върху изграждането на доверие в технологиите и справяне с 
последиците върху отделните хора, икономиката и обществото. 
 
В същото време ЕС иска да създаде подходяща среда за европейските 
изследователи, разработчици и фирми. Комисията иска да увеличи публичните 
и частните инвестиции в технологии с изкуствен интелект до 20 млрд. евро 
годишно. 
 
Работата на Парламента относно изкуствения интелект 
 
Европейската комисия възнамерява да представи законодателно предложение 
относно изкуствения интелект през 2021 г. В очакване на текстовете 
Парламентът сформира специална комисия, за да анализира отражението на 
изкуствения интелект върху европейската икономика. 
Депутатите заявиха, че правилата трябва да се ръководят от нуждите на хората. 
„Гражданинът е в центъра на това предложение“, заяви на пресконференция 
Ибан Гарсия дел Бланко (С&Д, Испания). Той е автор на доклад, който прави 
препоръки за осигуряването на безопасност, прозрачност и отчетност, 
избягването на предразсъдъци и дискриминация и зачитане на основните права 
на европейците. 
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На 20 януари 2021 г. Парламентът предложи насоки за използването на 
изкуствения интелект за военни и цивилни цели. Особено в области като 
военното дело, правосъдието и здравеопазването, изкуственият интелект 
„никога не трябва да замества или освобождава хората от отговорност“, заяви 
докладчикът Жил Льобретон (ИД, Франция). Депутатите подчертаха нуждата от 
човешки надзор върху системите с изкуствен интелект в областта на отбраната 
и отново призоваха за забрана на автономните смъртоносни оръжейни системи. 

 

Парламентът одобри седемгодишния бюджет на ЕС за периода 

2021-2027 г. 

 

➢ Гласуването потвърждава споразумението постигнато на Европейския 
съвет 

➢ Евродепутатите договориха големи допълнителни средства за водещи 
програми на ЕС за здравеопазването, Хоризонт (научни изследвания), 
Еразъм+, в полза на гражданите на ЕС 

➢ Договорена правно-обвързваща пътна карта за въвеждане на нови 
източници на приходи на ЕС 

➢ Засилване на ролята на Парламента при контрола на финансирането за 
възстановяване 

➢ По-строги разпоредби относно биологичното разнообразие и равенството 
между половете 
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Политиката на ЕС относно промените в климата 
 

Глобалното затопляне 
 
Средната световна температура е нараснала 
значително през последното столетие, като 
периодът 2009-2018 г. е бил най-топлото 
десетилетие, откакто се води статистика. 
Общо 17 от 18-те най-горещи години са 
настъпили от 2000 г. насам. 
Данните на програмата „Коперник“ на ЕС 
показват, че 2019 г. също е била най-
горещата година в Европа, откакто се 
събират данни. Повечето научни 

изследвания показват, че ръстът на температурите е свързан с повишаването на 
нивото на парниковите газове във въздуха вследствие на човешката дейност. 
Средната световна температура днес е с 0,91-0,96 градуса Целзий по-висока от 
средната температура в края на 19-ти век. Учените разглеждат ръст от 2 градуса 
Целзий в сравнение с пред индустриалните нива като праг, чието надхвърляне 
може да причини катастрофални последици за околната среда и хората. 
Затова международната общност е постигнала съгласие, че глобалното 
затопляне трябва да остане в рамките на два градуса Целзий. 
 
Ролята на Европа 
 
Заедно, страните в Европейския съюз заемат трето място в света по емисии на 
парникови газове след Китай и САЩ, показват данни на Европейската агенция за 
околната среда. Производството и потреблението на енергия (и транспорт) са 
отговаряли за 80,7% от емисиите на парникови газове през 2017 г. 
Климатичните изменения засягат регионите в Европа по различен начин ‒ 
средиземноморските страни могат да очакват по-малко дъждове и по-тежки 
жеги, докато скандинавските и балтийските държави са изложени на повишен 
риск от наводнения и силни валежи. Въпреки това всички страни биха 
пострадали, ако не бъдат взети единни мерки срещу промените в климата. 
През 2008 г. ЕС си постави задачата да намали емисиите с 20% до 2020 г. спрямо 
нивото от 1990 г. Към момента тази цел е постигната: през 2015 г. емисиите в ЕС 
са били с 22% по-ниски в сравнение с 1990 г. 
ЕС и международната политика за климата 
 
Европейският съюз е ключов участник в преговорите за климата под егидата на 
ООН. През 2015 г. Европейският парламент ратифицира Споразумението от 
Париж, което е първото световно споразумение за борба с промените в климата. 
Целта на договора е удържането на ръста на световната температура в рамките 
на 1,5 градуса Целзий в сравнение с прединдустриалните нива. 
 
Съгласно Споразумението от Париж ЕС се ангажира да намали до 2030 г. 
емисиите си на парникови газове с поне 40% спрямо нивото от 1990 г. 
Европейският съюз отива и крачка по-напред - с Европейския зелен пакт той си 
поставя за задача да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г. 
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Конференция за бъдещето на Европа: Изразете мнението си 
 

 

 Многоезичната платформа, която стартира на 19 април, е сърцевината на 
Конференцията за бъдещето на Европа и ще позволи на хората да се включат с 
предложения за промените, които са нужни в ЕС. Европейците ще могат също 
така да видят какво предлагат другите, да коментират и да дават подкрепа за 
идеи. 

 
 
Европейските институции са се ангажирали да изслушат направените препоръки 
и да предприемат действия по тях. Очаква се Конференцията да достигне 
заключения до пролетта на 2022 г. 
 
Как можете да изразите позиция 
Изберете тема, която Ви вълнува – например, климатичните изменения, 
цифровата трансформация или европейската демокрация. Ако не виждате 
специална категория, която е подходяща за Вашите предложения, изберете 
категорията „Други идеи“. 
 
Когато отидете на страницата на конкретна тема, можете да прочетете кратко 
въведение за нея и да разгледате някои полезни линкове. В раздела „Идеи“ 
можете да споделите своето мнение и да откриете други становища. Участвайте 
в дискусията, като оставите коментар или гласувате за идеи, които харесвате, 
така че повече хора да ги открият. Можете да направите коментара си на който 
и да е от 24-те официални езика на ЕС. Всички коментари могат да бъдат 
преведени автоматично на друг от официалните езици. 
 
В раздела „Прояви“ можете да прегледате събитията, които се организират 
онлайн или около Вас, да се регистрирате в някое или да подготвите свое 
собствено. 
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Платформата зачита напълно правото на потребителите на неприкосновеност на 
личния живот и съответства на законодателството на ЕС за защита на данните. 
 
Какво се случва, когато изпратите мнение 
Публикуваните идеи и дебатът, който те стартират, ще бъдат в основата на 
дискусиите на гражданите. Тези срещи ще бъдат организирани в целия ЕС на 
регионално, национално или европейско ниво. Участниците ще включват мъже 
и жени на различни възрасти, с различно образование и професионални 
интереси, като целта е те да бъдат представителна извадка на цялото население 
на ЕС. 
 
Резултатите от срещите на гражданите ще бъдат след това представени на 
пленарни заседания на Конференцията, в които ще участват граждани, 
представители на европейските институции и членове на националните 
парламенти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансгранична онлайн работна среща "Да разказваш Европа" 
 
На 12.04.2021 г. се проведе трансгранична онлайн работна среща "Да разказваш 
Европа". Тя бе организирана от център Европа Директно Враца към Търговско-
промишлена палата - Враца, съвместно с център Европа Директно Крайова, 
Румъния. В живота „важно“ не винаги означава интересно. Едно от 
комуникационните неудобства на важните неща за Европейския съюз (външни 
работи и политика на сигурност, евро и социален диалог, цифрова икономика и 
общество, регионална политика и т.н. ) е, че обикновено са скучни. Когато към 
тях прибавим и ситуацията на пандемия, в която работим, комуникирането на 
Европа става още по-трудна. Тази среща обмени практики между различните 
европейски мрежи за комуникация на Европа. Обсъдени бяха трудностите при 
комуникирането и бе изградена визия за бъдещи съвместни инициативи. 
Важните въпроси от дневния ред, по които участниците изказаха своето мнение, 
в приятелска, макар и онлайн, среда бяха :  
1. Как пандемията се отразява на вашата приемаща организация/структура ?  
2. Как пандемията се отразява на комуникацията с потребителите на вашите 
услугите? Има ли сериозен отлив от посещения на място ?  
3. Какви трудности срещате, когато организирате онлайн събитие ?  
4. Има ли промяна в интереса към определени европейски теми от 
потребителите на вашите услуги ?  
5. Възможно ли са добри практики и иновативни модели на комуникация? Кои са 
те ?  
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В срещата взеха участие 29 представители на европейските мрежи от двете 
страни на река Дунав : Европа Директно, EEN, Европейски потребителски 
център, EURAS, организации работещи активно с Европейския корпус за 
солидарност. 
Пълният запис на срещата можете да видитие тук : https://youtu.be/SNYBo7CDi1k 

 
Регионален конкурс за проект на тема „Моят „зелен” бизнес” 
 
12 март 1790 г. - Ражда се Джон Фредерик Даниел, изобретателят на първата 
практически приложима батерия. 

Даниел завършва престижни учебни заведения в Европа 🇪🇺 с отличие. Откроява 

се най-вече в експерименталната област и създаването на инструменти.  
След като завършва, се занимава със захарна промишленост и дори разработва 
няколко техники за по-доброто рафиниране на захарта. Даниел разработва и 
различни осветителни тела, работещи на газ. По-късно изобретява хигрометъра, 
както и пирометъра. Най-голям принос обаче има в областта на преносимото 

съхранение на електричество. 💫 

231 години по-късно екип ученици от СУ „Козма Тричков“  - Враца създават 
прототип на устройство, за влагане в кростренажор, с което докато въртите 
педалите, можете да зареждате батериите на мобилните си телефони. 

🚴📲🚴♀ 📲🚴♀  

 
Системата за вграждане за зареждане на 
смартфони от движението на фитнес 
уреди на открито Foot Energy спечели 
първо място в регионалния конкурс за 
проект на тема „Моят „зелен“ бизнес“, 
организиран от център Европа Директно 
Враца. Системата цели да се пести 
енергия, да се повиши мотивацията за 
спорт сред младите хора и хората да 
прекарват повече време навън. Идеята бе 

представена пред ръководството на фирма "РОМТЕХ-3 Ес” EООД, на чиято 
финансова подкрепа младите зелени предприемачи ще разчитат за изработката 
на прототип, който да представят пред главния архитект на Община Враца. 
 
На второ място е класиран проекта „Свободни ръце“ на екип от ПГСАГ „Проф. 
арх. Стефан Стефанов“ – Монтана. Тяхната идея е свързана с допълване на 
местата за отдих в парка с кошчета за кучешки отпадъци и  анкер с карабинер, 
на които собственикът или разхождащият домашният си любимец ще може да го 
завърже.  
На трето място е класиран проекта „Втори живот на стари дрехи“ на екип от СУ 
„Козма Тричков“. Целта на проекта е да се придаде нов живот на старите дрехи, 
прекроявайки ги в дрехи за домашни любимци и така да се допринесе за 
устойчивото опазване на околната среда и кръговата икономика. 
 
Пожелаваме успехи, не по-малки от тези на Даниел, в Зелената икономика на 

нашите млади зелени иноватори и предприемачи! 🧑 🎓👩🏫🏅 

 

https://youtu.be/SNYBo7CDi1k?fbclid=IwAR3oYMQM5MlbWsE1aattfhzKY8gLYxvhGT9zA0oP20nUG1ce398pGWK0WSQ
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Европейски мерки във връзка с коронавируса - митове и легенди 
 

Център Европа Директно Враца към 
Търговско-промишлена палата - Враца, 
Представителството на Европейската 
комисия в България и Enterprise Europe 
Network Враца проведоха онлайн среща-
дискусия на тема: 
 
"Европейски мерки във връзка с 
коронавируса - митове и легенди" 
 
Целта на събитието бе широката общественост, вкл. представители на бизнеса 
от най-засегнатите браншове в България,  да се запознаят с  : 
 
-     Действително предприетите мерки от европейските институции по отношение 
на ваксините, в т.ч.   дезинформация за ваксините и процеса на ваксиниране              
(г-н  Никола Миладинов – Съветник отдел „Преса и медии“, Представителство на 
ЕК в България); 
 
-  Безопасността на ваксините срещу COVID-19, начина на избор на ваксина и 
ролята на ваксинирането за човешкото здраве (проф. Тодор Кантарджиев - 
директор на НЦЗПБ и член на Националния оперативен щаб); 
 
-  Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС  и инструмента Next 
Generation EU, способстващи икономическото и социално възстановяване от 
кризата, породена от COVID-19 пандемията ( г-н Цветан Кюланов , изпълняващ 
длъжността  Ръководител на Представителството на ЕК в България); 
 
- Националния план за възстановяване и устойчивост, вкл. мерки за МСП в 
България за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  
COVID-19 (Представител на EEN Враца). 
 
Пълният запис на срещата можете да видите тук : 
https://www.youtube.com/watch?v=QY3w59m8bSM 

 
 

"Чайна Европа" посветена на опазването на биоразнообразието на 
планетата и Световния ден на гората 
 
 
В Природозащитен център „Натура“ се проведе последната за тази година „Чайна 
Европа“. Тя е посветена на опазването на биоразнообразието на планетата и 

https://www.youtube.com/watch?v=QY3w59m8bSM
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Световния ден на гората. А нейни 
организатори са Европа Директно Враца 
към Търговско-промишлена палата – 
Враца, Природен Парк „Врачански 
Балкан“ и ДГ „Слънце“ - Враца, група 
„Пчеличка“, работещи по метода 
Монтесори.  
 
Малчуганите донесоха и подредиха 
изработените от тях и техните родители 

прекрасни био-пана от билки, семена, шишарки, кора от дървета и други 
природни материали.  Експертите на ПП „Врачански Балкан“ разказаха и 
показаха в игри много истории за гората и Врачанския Балкан, животните и 
растенията в тях, както и колко е важно за всички нас да запазим гората цяла.  
 
Оригиналните био-пана, с посланията на малките природолюбители,  бяха 
наградени от център Европа Директно Враца. 
 
 
 

Сутрешен онлайн разговор на кафе и/или чай за бъдещето на 
Европа под бранда "Кафе Европа". 
 
Промени ли се Вашето виждане и 
виждането на партията, която 
представлявате в ЕП за бъдещето 
на Европа, вследствие на 
обхваналата целия свят пандемия 
COVID-19 ? Къде е мястото на 
младите хора в това бъдеще ?; 
 
Назовете един, според Вас основен 
проблем на младите хора в Европа, 
в частност в България. Какво според Вас и според партията, която представлявате 
в ЕП е решението на този проблем ? 
 
Какво е Вашето послание към младите хора в България ? 
 
Това са важни въпроси, които касаят всички ни и които зададохме на четирима 
български евродепутати -  
 
Г-н Андрей Новаков – група на Европейската народна партия (Християндемократи), член 
на Комисията по регионално развитие; 
Г-жа Цветелина Пенкова – групата на Прогресивния Алианс на социалистите и 
демократите в Европейския парламент, член на Комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика; 
Г-н Петър Витанов – групата на Прогресивния Алианс на социалистите и демократите в 
Европейския парламент, член на Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните; 
Г-н Илхан Кючюк  - група „RENEW EUROPE“, член на Комисията по вътрешни работи; 
 



 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито 

Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната 

 информация може да бъде използвана. Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от   

информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговско- 

промишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент. 

 

в първия по рода си сутрешен онлайн разговор на кафе и/или чай за бъдещето на Европа 
и проблемите, които касаят младите хора и обществеността като цяло, под бранда 
„Кафе Европа“ ! 
 
Отговорите можете да чуете тук : https://www.youtube.com/watch?v=wTHXiLhFy1A 
 
 

Изложба, посветена на 9 май Деня на Европа под мотото "Диалог 
за Европа" 
 

След двете издания на „Чайна 
Европа 2020 “ - първото посветено 
на програмата Еразъм+  и второто 
посветено на биоразнообразието на 
планетата и Световния ден на гората 
– от 21 април 2021 г. до 30 април 
2021 г. красивите био-пана, 
изработени от  децата от ДГ 
„Слънце“ – Враца, с помощта на 
техните родители и педагози, 

заедно с  материали от участието на ПГТР – Враца, ПТГ "Никола Й. Вапцаров"- 
Враца,  ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, СУ „Христо Ботев“ – Враца в проекти 
по Програма Еразъм+ , са представени в изложба в Регионална библиотека 
„Христо Ботев“- Враца. 
По повод 9 май деня на Европа под мотото „Диалог за Европа“ център Европа 
Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца организира поредица 
от събития, в партньорство с Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца , ПП 
„Врачански Балкан“, EEN Враца, Европейския парламент и Бюрото за връзка на 
ЕП в България, център Европа Директно Крайова, Румъния и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Защита на европейските потребители: Safety Gate помага ефективно за изтеглянето от пазара 
на опасни продукти, свързани с COVID-19 
Европейската комисия публикува годишния си доклад относно Safety Gate — системата на ЕС за 
бърз обмен на информация за опасни потребителски стоки, която помага за изтеглянето от пазара 
на опасни нехранителни продукти. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от 
компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година, като достига нов 
рекорден брой от 5 377 в сравнение с 4 477 през 2019 г. От всички сигнали, подадени през 2020 г., 

9 % се отнасят до продукти, свързани с COVID-19, предимно неефективни предпазни маски. Други примери за опасни, 
свързани с COVID-19 продукти, публикувани на Safety Gate, са дезинфектанти, съдържащи токсични химикали, като 
метанол, който може да доведе до слепота или дори смърт при поглъщане, или ултравиолетови дезинфектанти, които 
излагат потребителите на силно облъчване, причиняващо кожни дразнения.  
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Пандемията от COVID-19 - сериозно предизвикателство за равенството между половете 
Европейската комисия публикува доклада си за 2021 г. относно равенството между половете в ЕС, 
който показва отрицателното въздействие на пандемията от COVID-19 върху жените. Пандемията 
изостри съществуващите неравенства между жените и мъжете в почти всички области на живота 
както в Европа, така и извън нея, заличавайки извоюваните с големи усилия постижения от 
последните години. В същото време равенството между половете никога не е било на толкова 
челно място в политическата програма на ЕС, като Комисията работи усилено за изпълнението на 

приетата преди година стратегия за равенство между половете. За да наблюдава и следи по-добре напредъка във всяка 
от 27-те държави членки, Комисията откри портал за наблюдение на стратегията за равенство между половете. 
 

Juvenes Translatores: наградата на ЕС за млад преводач от България отива в София за първи 
път от 2014 г. насам 
Лъчезар Попов е българският победител в тазгодишното 14-о издание на конкурса по превод 
Juvenes Translatores на Европейската комисия. Наградата отива в 32 Средно училище с изучаване 
на чужди езици „Св. Климент Охридски“, София. 
Със своя превод от английски на български език Лъчезар изпревари 72 свои връстници от общо 17 
средни училища в България и стана един от 27-те победители — по един от всяка държава от 

Европейския съюз. Преводачите на Европейската комисия избраха победителите сред 2 797 участници от цяла Европа, а 
241 ученици бяха специално отличени за много добри преводи. Петима са носителите на специални отличия в България. 
 

Европейската комисия одобрява изменение на българската схема в подкрепа на заетостта в 
най-засегнатите от пандемията сектори 
Европейската комисия установи, че изменението на съществуващата схема в България за 
подпомагане на работодателите за изплащане на заплати и за подпомагане на доходите на 
самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-силно засегнати от пандемията от 
коронавирус, като транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции, е в 
съответствие с Временната рамка за държавна помощ. Съществуващата схема беше одобрена от 

Комисията на 14 юли 2020 г. под номер SA.57759 и беше удължена за първи път на 18 декември 2020 г. (SA.60082). 
 
 

Eвропейската комисия предлага освобождаване от ДДС на някои жизненоважни стоки и 
услуги заради пандемията 
Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки 
и услуги, които ЕС предоставя на държавите членки и гражданите по време на криза. Стоките и 
услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например: 
 Това предложение идва вследствие на опита, придобит по време на коронавирусната пандемия 
през 2020 г. Наред с другото, благодарение на него стана видно, че ДДС, начисляван върху някои 

сделки, в крайна сметка се превръща в разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху 
ограничените национални бюджети.  

 
 

Мария Габриел: Творческият потенциал на регионите e ключов за осъществяване на 
инициативата „Нов европейски Баухаус“ 
„Поставихме началото на нова европейска мрежа за сътрудничество за успешно реализиране на 
инициативата „Нов европейски Баухаус“. Тя обединява европейските  градове на иновациите и 
европейските столици на културата. Целта е обмен на добри практики и съвместни инициативи на 
местно ниво. Мрежата е отворена и към всички други градове в Европа“. Това заяви Мария Габриел 
при откриването на онлайн среща в Брюксел с кметовете на европейските столици на културата и 
европейските столици на иновациите. 

 
 

 
 
 

Европа Директно Враца 
Работно време : 08:00 – 17:30 

Адрес : 3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24 
Телефон : +359 92 660271 

Факс : +359 92 626308 
Е-mail : eudirectvratsa@gmail.com 

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