
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца 
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• Новини от Европейската Комисия 

• Новини от Европейския парламент 

• Новини от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца 

• Акценти от месеците 
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Новини от Европейската Комисия 
 

 

Украйна: ЕС координира спешното подпомагане и увеличава 

хуманитарната помощ 

Тъй като хуманитарната ситуация в Украйна се влошава и съседните държави приемат 

украинци, които бягат от страната си, Европейската комисия работи по всички фронтове, 

за да предостави спешна помощ.  

Хуманитарна помощ от ЕС 

Комисията обявява допълнителни 90 милиона евро за програми за спешна помощ в 

подкрепа на цивилното население, засегнато от войната в Украйна, като част от отговора 

на призива за спешна помощ от страна на ООН. Финансирането ще помогне на хората в 

Украйна и в Молдова. Тази нова хуманитарна помощ на ЕС ще осигури храна, вода, 

здравеопазване, подслон и ще спомогне за покриване на основните им нужди.  

Механизъм за гражданска защита на ЕС 

Комисията също така координира предоставянето на материална помощ на Украйна чрез 

Механизма за гражданска защита на ЕС. Понастоящем предложения идват от 20 

държави членки: Австрия, Белгия, Хърватия, Дания, Финландия, Франция, Германия, 

Гърция, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, 

Словения, Испания, Швеция и Нидерландия — което включва 8 милиона изделия за 

основни медицински грижи и подкрепа за гражданска защита. Вчера в столицата на 

Украйна Киев пристигна първият камион от Словения. 

Молдова задейства Механизма, за да подкрепи украинците, пристигащи в страната. 

Австрия, Франция и Нидерландия вече предложиха на Молдова спешно подпомагане, 

като например съоръжения за подслон и медицинска помощ.  

Комисията поддържа постоянен контакт с други съседни на Украйна държави и е готова 

да предостави допълнителна помощ, както беше поискано. 

След нахлуването на Русия в Украйна се очаква хуманитарните нужди да бъдат 

катастрофални. Въоръженото насилие причинява масови човешки страдания, жертви 

сред цивилното население, щети на гражданските инфраструктури, широкомащабно 

разселване и изостряне на съществуващите хуманитарни нужди, произтичащи от години 

на конфликт и от пандемията от COVID-19. 

От 2014 г. насам ЕС подпомага разселените и засегнатите от конфликта хора в Източна 

Украйна. От тогава насам ЕС отпусна над 193 милиона евро под формата на хуманитарна 

помощ за Украйна, за да помогне на хиляди разселени лица и на жителите на районите, 

контролирани от правителството, както и на районите, които то не контролира. 

За повече информация: Информационен документ за Украйна 

https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en
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DiscoverEU - повече от 60 000 карти за пътуване за млади 

европейци 

Европейската комисия обяви 

резултатите от последния кръг на 

DiscoverEU, който бе обявен 

през октомври 2021 г.: 60 950 

младежи ще получат безплатна 

карта за пътуване, за да опознаят 

Европа.  

 

Спечелилите ще пътуват 

самостоятелно или в група от 

максимум пет души между март 2022 г. и февруари 2023 г. в продължение на до 30 

дни. В съответствие с Европейския зелен пакт участниците ще пътуват предимно с 

железопътен транспорт, с някои изключения, за да се даде възможност на живеещите 

на островите да вземат участие. 

 

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на 

европейския начин на живот, заяви: „Бумът на мобилността на младите хора, 

който представляват тези 60 000 карти за пътуване, предлага големи 

възможности за младежите да преминат през тези трудни времена. 2022 година 

започва с добър начален тласък. Това ще бъде годината на младите европейци“. 

 

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, 

образованието и младежта Мария Габриел посочи: „Какъв добър начин за започване 

на Европейската година на младежта чрез обявяването на резултатите за 

DiscoverEU! Искаме тази година да бъде празник за всички млади хора. През цялата 

година ще им предоставяме все повече възможности, например като увеличим броя 

на билетите за DiscoverEU в следващия кръг, който ще се проведе през пролетта 

на 2022 г.“ 

Комисията стартира DiscoverEU през юни 2018 г. по предложение на Европейския 

парламент. Инициативата е официално интегрирана в новата програма Еразъм+“ за 

периода 2021—2027 г. От юни 2018 г. по програмата са финансирани 130 000 карти 

за пътуване. Следващият кръг за кандидатстване ще се проведе през пролетта на  

2022 г.  
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 385 милиона евро в подкрепа на секторите на културата и 

 творчеството през тази година 

Българският еврокомисар Мария Габриел 

обяви работната програма за 2022 г. по 

„Творческа Европа“.  

Предстои публикуването на поканите за 

представяне на проектни предложения.  

 

„Културата и творчеството имат силно 

социално и икономическо измерение. Те 

генерират около 4% от БВП на ЕС през 2019 г. и над 7 милиона работни места. 

Пандемията засегна сектора с 30% загуба на приходи. Факт е, че за две години 

упорит труд направихме така, че културните и творческите сектори за първи път 

да стоят толкова високо в европейския дневен ред. Подпомагаме ги с най-силния 

годишен бюджет от 385 милиона евро, което е 100 милиона евро повече в сравнение 

с 2021г.“, заяви Мария Габриел. 

 

Комисар Габриел обърна внимание на новостите по трите направления на „Творческа 

Европа“. На първо място, направлението „Култура“ включва нови инициативи за 

секторите на музиката, културното наследство, сценичните изкуства и литературата. 

Предстои старта на схема за мобилност, предлагаща възможности на артистите и 

творците да пътуват в чужбина за професионално развитие, съвместни продукции 

или споделяне на опит и добри практики. 

 

Второто направление „МЕДИА“ е насочено върху аудио-визуалната област. 

Въвеждат се инициативи, като например подкрепа за разработването на иновативни 

видеоигри и проекти в областта на виртуалната реалност. С цел стимулиране на 

иновациите ще бъде създаден Портал за медийния пазар за обещаващи стартъпи. 

 

Междусекторното направление ще осигури подкрепа за създаване на лаборатории за 

творчески иновации в изпълнение на Новия европейски Баухаус за създаване на 

естетически и приобщаващи места за живеене. Ще бъде засилена и подкрепата за 

новинарските медии чрез допълнителни мерки за насърчаване на свободата на 

медиите. 
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    Европейската комисия одобри българска схема в размер на   

15,3 млн. евро в подкрепа на туристическия сектор 

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,3 милиона евро (30 

милиона лева) в подкрепа на предприятията, извършващи дейност в туристическия 

сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно 

Временната рамка за държавна помощ. 

Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да 

отговаря на условията, дадено дружество трябва да е регистрирало разлика от най-

малко 256 евро (500 лева) между оборота си (без ДДС) за 2019 г. и оборота си (без 

ДДС) през 2020 г., в съчетание с държавната помощ, получена през 2020 г. и през 

2021 г. Освен това дружеството трябва да е регистрирало оборот (без ДДС) по-висок 

от 256 евро (500 лева) както през 2018 г., така и през 2019 г. Целта на мярката е да се 

помогне на бенефициерите да посрещнат нуждите си от ликвидност и да продължат 

дейностите си по време на пандемията и след нея. 

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във 

Временната рамка. По-специално, помощта :  

✓ няма да надвишава 2,3 милиона евро на бенефицер; и  

 

✓ ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2022 г. 

 

Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и 

пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на 

държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, 

определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката 

съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. 
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Европейската комисия одобри българска схема в размер на  3,07 

млн. евро в подкрепа на туроператорите 

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 3,07 милиона евро (6 

милиона лева) в подкрепа на туроператори, засегнати от пандемията от 

коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна 

помощ. 

Помощта по схемата ще бъде под 

формата на преки безвъзмездни 

средства. За да отговаря на 

условията, еднo дружество трябва 

да е регистрирало разлика от най-

малко 256 евро (500 лева) между 

оборота си (без ДДС) за 2019 г. и 

оборота си (без ДДС) през 2020 г., 

комбинирана с цялата държавна 

помощ, получена през 2020 г. и през 2021 г. Освен това дружеството трябва да е 

регистрирало оборот (без ДДС) по-висок от 256 евро (500 лева) както през 2018 

г., така и през 2019 г. Целта на мярката е да се осигури ликвидна подкрепа на 

туроператорите, които трябва да възстановят средства на клиентите си за 

пътуванията, планирани да се осъществят между 1 март и 31 декември 2020г. и 

впоследствие отменени поради пандемията от коронавирус и ограниченията за 

пътуване, въведени за да се намали разпространението на вируса. 

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във 

Временната рамка. По-специално, помощта  

 няма да надвишава 2,3 милиона евро на бенефицер; и  

 ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2022 г.  

 

Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и 

пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на 

държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, 

определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката 

съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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Европейски здравен съюз - за по-силна роля на Европейската       

агенция по лекарствата 

Като част от текущата работа по 

изграждане на силен Европейски 

здравен съюз Съветът прие регламент 

за преразглеждане на мандата на 

Европейската агенция по лекарствата 

(EMA).  

Така бе предприета важна стъпка към 

укрепването на готовността на EMA за 

кризи и управлението им по отношение 

на лекарствените продукти и 

медицинските изделия.  

Благодарение на засиления си мандат Агенцията може да постигне по-бързо 

координирана реакция на равнището на ЕС при здравни кризи чрез: 

• наблюдение и намиране на решения за риска от недостиг на ключови по 

важност лекарства и медицински изделия; 

• предоставяне на научни консултации относно лекарства, които е възможно 

да имат потенциал за лечение, превенция или диагностициране на заболявания, 

които са причина за криза; 

• координиране на изследванията за наблюдение на ефективността и 

безопасността на лекарствените продукти, предназначени за лечение, 

профилактика или диагностициране на заболявания, свързани с кризата в областта 

на общественото здраве; 

• координиране на клиничните изпитвания на лекарствени продукти, 

предназначени за лечение, профилактика или диагностика на заболявания, свързани 

с кризата в областта на общественото здраве; 

• прехвърляне на експертните групи по Регламента за медицинските изделия 

към Агенцията. 
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      I love EU 

Национален център за младежка информация и 

международна младежка мобилност (НЦМИМММ) кани 

младежи от цялата страна да се включат в проект, чрез който 

да научат повече за ЕС. Инициативата се провежда в рамките 

на проект „I love EU“, съфинансиран от Програма „Еразъм+“.  

Целта на проекта е младите хора да повишат познанията си за 

функционирането на Европейския съюз и европейските 

институции и да научат повече за ползите от ЕС. Проектът 

включва виртуална и присъствена част, по време на която ще се реализира симулация 

на Европейския парламент.  

Одобрените участници следва да се включат и в двете фази на проекта: виртуална и 

присъствена. 

 

Чрез участието си в проекта младежите ще придобият аналитични умения, 

способност за работа в екип, лидерски умения и др. Всичко научено от участниците 

ще бъде сертифицирано с получаването на международен сертификат Youthpass. 

Участието в проекта е безплатно за младежите (виртуални материали, транспорт, 

храна и настаняване за присъствената част), а местата са ограничени. 

 

Започва периодът за кандидатстване за 30-ата награда за 

журналистика „Лоренцо Натали“ 

Kандидатури за наградата за журналистика на Европейски съюз „Лоренцо Натали“ 

(#NataliPrize) могат да се подават. По случай тазгодишното честване на 30-ата ѝ 

годишнина наградата ще бъде връчена на журналисти, отразяващи теми като 

неравенството, бедността, климата, образованието, миграцията, заетостта, 

цифровите технологии, здравеопазването, мира, демокрацията и правата на човека. 

Репортерите могат да представят своите материали в писмен вид или в аудио и видео 

формат в една от следните три категории: 
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• Голяма награда: за репортаж, публикуван от медия, установена в някоя от 

държавите — партньори на Европейския съюз. 

• Награда „Европа“: за репортаж, публикуван от медия, установена в 

Европейския съюз. 

• Награда за най-добра изгряваща звезда в журналистиката: за репортажи, 

направени от журналисти на възраст под 30 години, които са публикувани в 

медия, установена в Европейския съюз или в някоя от държавите — партньори 

на ЕС. 

Подаването на кандидатурите се извършва онлайн на един от следните пет езика 

(английски, френски, испански, португалски или немски). 

Кандидатурите могат да се подават до 31 март 2022 г., 23:59 ч. 

централноевропейско време (CET). 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/lnp2022-application-form
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Първи 11 европейски академии за учители 

Българският еврокомисар Мария Габриел 

даде старта на първите единадесет 

Европейски академии за учители по 

програмата Еразъм+ на събитие в 

Брюксел. Европейските академии за 

учители обединяват 182 организации от 23 

държави, включително организации от 

България в два от проектите. Създаването 

им е едно от ключовите действия в 

инициативата на комисар Габриел за 

изграждане на Европейско образователно 

пространство до 2025 г. 

„Всеки в живота си има поне един учител, който му е дал любовта към знанието. 

Професията на учителя променя света – чрез предаването на знания на децата, които ще 

го създават утре. Новите предизвикателства пред обществото ни изискат нови умения и 

достъп до материали и обучения. Ето защо инвестираме 15 милиона евро по програма 

„Еразъм+“ в единадесет Академии за учители. Създаваме общности от практикуващи 

специалисти, които ще предоставят на учителите възможности за професионално 

развитие, включващи мобилност, платформи за обучение, споделяне на добри практики.“, 

заяви Мария Габриел. 

Академиите за учители „Еразъм+“ ще постигат три цели. На първо място, ще бъдат 

създадени общности обединяващи заинтересованите страни с цел изготвяне на ефективни 

програми за кариерно развитие на учителите. Второ, ще бъде засилено европейското 

измерение чрез сътрудничество с организации на обучители и учители в други европейски 

държави. Третата цел е разработване на модели на мобилност - виртуална, физическа и 

смесена, като част от професионалното развитие на учителите. 

„Академиите за учители „Еразъм+“ са важна стъпка напред към изграждане на 

европейското образователно пространство. Вярвам, че тези 11 проекта ще се превърнат 

в транснационални общности за обмен на добри практики за издигане престижа на 

учителската професия. През месец март ще обявим нова покана за представяне на 

предложения. С допълнителното финансиране ще увеличим броя на проектите, 

участващите държави и организации. Целим до 2025 г. създаване на 25 академии за 

учители „Еразъм+“, заключи Мария Габриел.  

Повече информация за инициативата може да бъде намерена тук: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-

edu-2022-pex-teach-aca 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca
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 Новини от Европейския парламент  

  

Малки и средни стопанства, гарантирани бюджети и повече 

информация ще са на фокус в България при новата селскостопанска 

политика 
Посоката на новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз, стимулите 

за чувствителните сектори и малките и средните производители, както и 

прозрачността в сектора бяха сред основните теми по време на уебинара 

„Селскостопанската политика на ЕС след 2023 г.“, който се проведе на 21 януари 

2022 г. 

Участниците в събитието, организирано от Бюрото на Европейския парламент в 

България, Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа), член на Комисията по земеделие и 

развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент, Снежана Благоева, 

пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, Постоянно 

представителство на Република България в Брюксел, и Момчил Неков, заместник-

министър на земеделието, се фокусираха върху приоритетните области през новия 

период на общата селскостопанска политика, който започва през 2023 г., какви 

екологични и социални цели има тя и на какъв етап е България от подготовката на 

стратегическия план, изискван от всички държави членки. 

Те обърнаха специално внимание на политиките и инструментите, които да направят 

чувствителните сектори и малките селски стопанства в държавата по-

конкурентоспособни. Засегната бе и темата за инвестициите в управлението на риска 

и промените, които правителството предвижда, както и мерките, които ще се вземат, 

за да се гарантира прозрачност при отпускането на помощи за селскостопанския 

сектор. 

В заключителната част на събитието, модерирано от Николай Вълканов, управител 

на Фондация „Интелиагро“, участниците получиха множество въпроси за бъдещето 

на селскостопанската политика и значението на промените за местните 

производители. Зрителите искаха да научат повече за бюджета на инвестиционните 

мерки и конкретно размера на националното съфинансиране, инструментите за 

подпомагане на пчеларския сектор и предвижданите стимули за планински продукти 

в новия стратегически план. Социалната условност и допълнителните ангажименти 

на стопаните, контролът на тези условия, както и прозрачността в сектор плодове и 

зеленчуци също бяха сред темите от интерес за публиката. 
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Евробарометър: защитата на демокрацията е основен приоритет за 

Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата на гражданите за ЕС, и по-специално за ЕП, се е увеличила значително 

по време на пандемията от COVID-19, показва ново проучване на Евробарометър.  

Според новото проучване на Евробарометър, възложено от Европейския парламент, 

близо една трета от анкетираните европейци (32%) са избрали демокрацията като 

водеща европейска ценност, която трябва да бъде защитавана, следвана от свободата 

на словото и на мисълта (27%) и защитата на правата на човека в ЕС и по света (25%), 

а нарастващият екстремизъм, разпространението на дезинформация и отслабването 

на принципите на правовата държава пораждат безпокойство у европейските 

граждани. 

Българските респонденти поставят върховенството на закона (32%) и свободата на 

придвижване (32%) като основни ценности, които трябва да бъдат защитавани 

приоритетно от Европейския парламент, като на второ и трето място се нареждат 

зачитането на националната идентичност, култура и традиции в държавите членки 

(25%) и солидарността между държавите членки на ЕС и между неговите региони. 

Тези нагласи са отразени и в резултатите от последното проучване за „Бъдещето на 

Европа“, публикувано от Европейския парламент и Европейската комисия в средата 

на януари 2022 г., в което девет от всеки десет европейци са съгласни, че все още 

предстои работа за укрепване на демокрацията в ЕС. 85% от анкетираните в България 

са на същото мнение. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21314/future-of-europe-europeans-see-climate-change-as-top-challenge-for-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21314/future-of-europe-europeans-see-climate-change-as-top-challenge-for-the-eu
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Единадесет държави членки поставят защитата на демокрацията на първо място: 

Швеция, Германия, Финландия, Италия, Дания, Австрия, Люксембург, Малта, 

Полша, Чехия и Унгария, като респондентите в Чехия и Унгария поставят на първо 

място също така защитата на правата на човека. В България защитата на тези 

ценности е поставена на четвърто място с дял от 24% за всяка. 

Инициативата „Европейски час“ среща гимназисти с членове на 

Европейския парламент 

През декември 2021 г. Бюрото на Европейския 

парламент в България даде ход на поредица от 

месечни срещи под наслов „Европейски час“ с 

български евродепутати от четирите 

политически групи, представени в ЕП, в които 

те дискутират актуални теми от 

парламентарния дневен ред с ученици, 

участващи в Програмата за училища 

посланици на Европейския парламент.  

Във всяка от срещите, провеждащи се онлайн в рамките на един учебен час, участва 

български евродепутат, който представя основните теми, върху които се фокусира 

работата му в Европейския парламент. След това хода на дискусията диктуват 

учениците, като задават въпросите, които ги вълнуват.  

До момента са проведени три такива срещи. Първият „Европейски час“ се проведе 

на 13 декември 2021 г., когато младшите посланици имаха възможността да се 

срещнат виртуално с Радан Кънев (ЕНП). Евродепутатът разказа подробно какво 

представлява работата му, в кои комисии участва и в какво се състои работата на 

докладчиците по законодателни досиета. Той се фокусира върху пакета „Подготвени 

за цел 55+“ и новия проект за директива на Европейската комисия, по която работи 

– за статута, правата и задълженията на работниците през дигитални платформи като 

Uber, Glovo и др.  

Гост на втория „Европейски час“ на 25 януари 2022 г. беше Елена Йончева (С&Д), 

която акцентира върху въпросите на миграцията и върховенството на закона. Тя 

обясни защо последната тема е важна и какво означава правова държава, като 

отбеляза, че всяка страна сама избира как да гарантира върховенството на закона. 

Специален гост на събитието беше Бехназ Хабиби, ученичка от Профилирана 

езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“ в Кърджали. Тя разказа историята за бягството 

на семейството си от Афганистан, за да се спаси от войната. Сподели за трудностите 
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и дискриминацията, през които е преминала по време на престоя си в други държави, 

преди да се озове в България. Тук семейството на Бехназ намира по-добри условия 

за живот и образование въпреки предизвикателствата.  

На 16 февруари 2022 г. младши посланиците се срещнаха с евродепутата Илхан 

Кючюк (Обнови Европа), за да обсъдят европейската интеграция на Западните 

Балкани. Г-н Кючюк очерта основните аспекти на темата в началото на срещата. Той 

отбеляза, че ЕС иска да бъде отворен към балканския регион, но има нерешени 

проблеми, които възпрепятстват това. Освен традиционните критерии за приемане в 

ЕС, трябва да бъдат решени и двустранните въпроси между България и Северна 

Македония. Г-н Кючюк сподели и вижданията си по темата за Русия и Украйна. 

 

 Новини от Европа Директно Враца 
 

EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата 

На 9 февруари 2022 г.  се състоя среща в 

Професионална гимназия по търговия и 

ресторантьорство- Враца по повод 

домакинството им по проект « European 

civic attitude through social entrepreneurship 

», Програма Еразъм+,  с партньори от 

Италия, Турция и Румъния.  

Основна тема на проекта е социалното 

предприемачество,лидерство и управление 

на времето, значение на иновациите и 

предприемачеството от гледна точка на 

критичното и креативно мислене. По време на срещата участниците в проекта бяха 

запознати със същността на дейността на  ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца  и „ Клас Европа“ с 

участието на ученици от IX- те класове на гимназията.   Представено бе  изследването на 

Евробарометър „Бъдещето на Европа 2021“, както и препоръките от двата граждански 

панели „Изменение на климата, околна среда/здраве» и «Европейска демокрация/ценности, 

права, принципи на правовата държава, сигурност». EUROPE DIRECT Враца поддържа 

активни контакти с училищата в областите Враца и Монтана и насърчава използването на 

официални учебни материали на ЕС, като тези, които се съдържат в Къта за обучение, 

уебсайта на Парламента за образование и обучение и всички други подготвени официални 

материали от институциите на ЕС. 
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 EU Industry Days 2022 „Индустрия 2022 и как младите хора се  

 вписват“ 

Изданието за 2022 г. на водещото събитие 

EU Industry Days, организирано от 

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, 

индустрия, предприемачество и малки и 

средни предприятия“ на ЕК (DG GROW), 

се провежда от 8 до 11 февруари под 

мотото „Отключване на бъдещето: 

Индустриалните екосистеми на ЕС по пътя 

към зеления и цифров преход“.  

Повече от 80 регионални и местни събития 

се организираха в целия ЕС и извън него като част от Дните на индустрията на ЕС 2022 г., 

за да се обсъди бъдещето на индустриалната трансформация и преход от регионална и 

местна гледна точка. 

На 10 февруари 2022 г., в рамките на Дните на индустрията на ЕС 2022, а също и в 

светлината на Европейската година на младежта 2022, Европа Директно Враца проведе 

местното събитие „Индустрия 2022 и как се вписват младите хора“. 

На събитието присъстваха представители на индустрията от МД Електроник България 

(производител на кабели за данни и електронни компоненти за автомобилната индустрия), 

Ромтех-3С ООД (разработва и произвежда електроника и електромеханични продукти) и 

Лесто Продукт ООД (производство на метални изделия за машини и оборудване, 

използвани в различни сектори на промишлеността). Те представиха пред младите хора в 

залата възможности за работа в своите компании и подчертаха важността и полезността на 

дуалното образование както за студентите, така и за бизнеса. 

 Сред лекторите бяха представители на Регионалното управление на образованието Враца, 

дирекция „Бюро по труда“ Враца и Центъра за кариерно ориентиране Враца. Те представиха 

нуждите на индустрията в района от квалифицирана работна сила,  услугите, свързани с 

кариерното ориентиране и учебните паралелки по специалности в област Враца, които 

задоволяват нуждите на местната индустрията. 

Ученици от няколко професионални гимназии във Враца (технически специалности, 

интериорен дизайн, бутикови облекла и др.) представиха част от своите училищни дейности 

и разработки. Те имаха възможността да обсъдят с представителите на индустрията въпроси 

относно бъдещи възможности за реализация. Събитието беше закрито след много 
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ползотворна дискусия между всички заинтересовани страни и желание както на 

индустрията, така и на представителите на образователните институции да си сътрудничат 

за по-добрата професионална реализация на младежите във Враца и региона. 

Обобщен репортаж от събитието можете да намерите тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=B2_6GpWTizw&t=64s 

 

Клас Европа - първи виртуален урок 

за 2022 г. 

Новата учебна година за Клас Европа 

започна онлайн с темата „Функции и роля 

на европейските институции – Европейска 

комисия, Европейски парламент, Съвета 

на ЕС“. 

Учениците бяха по обстойно запознати с : 

Европейският парламент - гласът на гражданите. Той представлява гражданите на 

държавите в ЕС и членовете му се избират директно от тях на всеки 5 години. Последните 

европейски избори се проведоха през пролетта на 2019 г. Следващите ще се проведат през 

2024 г. Получавате право да гласувате, след като навършите 18 години — това важи за 

всички държави членки с изключение на Австрия, където можете да гласувате, след като 

навършите 16 години, и Гърция, където можете да гласувате, след като навършите 17 

години. 

Европейският съвет събира президентите или министър-председателите на държавите в 

ЕС. Те заседават най-малко четири пъти годишно. Често заседанията им се наричат 

„европейски срещи на върха“. Европейският съвет определя основните приоритети и общата 

насока на политиката на ЕС. Той се ръководи от председател, избиран на всеки 2,5 години. 

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите в ЕС. В Съвета 

се срещат министрите от всички държави в ЕС, за да обсъждат въпроси, свързани със Съюза, 

и да вземат решения относно неговите политики и закони. Министрите, които заседават, се 

определят спрямо обсъжданата тема. Ако например заседанието е за замърсяването на 

въздуха, ще се срещнат министрите на околната среда. Ако основната тема е безработицата, 

ще се съберат министрите, отговарящи за труда и социалните въпроси. 

https://www.youtube.com/watch?v=B2_6GpWTizw&t=64s
http://europarl.europa.eu/portal/bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/european-council/
http://consilium.europa.eu/bg/council-eu
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Европейската комисия се състои от 27 членове — един председател и 26 комисари (в това 

число заместник-председателите). Председателят се предлага от Европейския съвет и се 

избира официално за 5-годишен мандат от Европейския парламент. От всяка държава в ЕС 

има по един член на Комисията. Комисарите също се назначават за 5-годишен мандат, след 

като бъдат предложени от съответното им правителство и одобрени от Европейския 

парламент. Комисарите не представляват гледната точка на държавата си на произход, а 

общия интерес на ЕС. Всеки член на Комисията отговаря за конкретна област, като 

енергетика, икономика или търговия. 

В заключение учениците направиха извода, че европейските институции са чисто и просто 

места, подобни на българските институции ( Народно събрание, Министерски съвет, 

Омбудсман и др.) , където политиците от всички държави — членки на ЕС, могат да се 

срещат, за да работят заедно за постигането на конкретни резултати. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца поддържа активни контакти с училищата 

На 24 февруари ЕВРОПА ДИРЕКТНО 

Враца гостува на СУ „Никола Войводов“, 

Враца – училище, което продължава 

традицията на Училище посланик на 

Европейския парламент.  

Експертите на Центъра участваха в 

подготвеното от посланиците на 

европейския парламент обучение на тема 

"Европейски съюз - държави членки, факти 

и начин на работа ".  

С помощта на техния ръководител г-н Марио Коцев, по интерактивен и атрактивен начин 

учениците от 7-ми до 11-ти клас на училището откриха държавите членки на ЕС от 

едноименната игра и преминаха през въпросите, свързани с историята на ЕС. 

EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата в областите Враца и 

Монтана и насърчава използването на официални учебни материали на ЕС, като тези, които 

се съдържат в Къта за обучение, уебсайта на Парламента за образование и обучение и всички 

други подготвени официални материали от институциите на ЕС. 

  

 

 

http://ec.europa.eu/commission
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   Акценти от месеците 

 Европейската комисия публикува второто издание на задълбочения анализ на стратегическите 

зависимости на Европа. В доклада се разглеждат пет области — редкоземни елементи и магнезий, 

химикали, слънчеви панели, киберсигурност и ИТ софтуер — в които Европа е изправена пред 

стратегически зависимости от трети държави. Целта е да се подобри разбирането на рисковете и 

възможностите за справяне с тях. 

В зимната икономическа прогноза от 2022 г. се предвижда, че след значителна експанзия от 5,3 % през 

2021 г. икономиката на ЕС ще отбележи ръст от 4,0 % през 2022 г. и 2,8 % през 2023 г. През третото 

тримесечие на 2021 г. ЕС като цяло достигна равнището на БВП отпреди пандемията и се очаква всички 

държави членки да преминат този етап до края на 2022 г. По отношение на България прогнозата е за 

увеличение на реалния БВП с 3.7% през 2022 г. и 3.9% през 2023г. 

Ваксините остават основно оръжие срещу пандемията от коронавирус. Това заявиха водещи експерти на 

Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по 

лекарствата (EMA), които представиха актуални научни данни пред български журналисти на онлайн 

семинар, организиран от Представителството на Европейската комисия в България. 

 

Публикуваният от ЕК Осми доклад за сближаването показва, че през последните три години политиката на 

сближаване е спомогнала за намаляване на териториалните и социалните различия между регионите в ЕС. 

Благодарение на финансирането по линия на политиката на сближаване БВП на глава от населението в по-

слабо развитите региони се очаква да нарасне с до 5 % до 2023 г. Същите инвестиции са допринесли и за 

намаляване с 3,5 % на разликата в БВП на глава от населението между 10 % най-слабо развити региони и 

10 % най-развити региони. 

 

Честита Баба Марта! Мартеницата направихме от бял и червен, вълнен конец, 

които  усукахме поотделно наляво, а после заедно надясно! Спазвайки 

традицията сложихме паричка за късмет и синьо мънисто против уроки! 

Докато правихме мартеничката за вас, наричахме я за здраве и дълъг живот, за 

късмет и защита от злото! Затова с мартеница искаме днес да ви закичим! Да 

сте бели и червени, румени, засмени! Здраве и дълъг живот да ви донесе щастие 

и късмет да ви дари! Да ви пази и закриля, злото да не ви достига! 

 

 

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/ 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878

