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Европейската комисия избира първите 50 ръководени от жени предприятия 
за насърчаване на дълбокотехнологичните иновации в Европа 
 

 
Европейската комисия обяви резултатите от 

първата покана за представяне на предложения 

в рамките на новата пилотна програма Women 

TechEU в подкрепа на новосъздадени 

предприятия за дълбокотехнологични 

иновации, ръководени от жени. Поканата се 

финансира по линия на работната програма за европейските иновационни екосистеми на „Хоризонт 

Европа“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.  

Women TechEU е съвсем нова инициатива на Европейския съюз. Схемата предлага безвъзмездни 

средства на стойност 75 000 EUR за всяко от предприятията в подкрепа на началните етапи на 

иновационния процес и растежа на дружеството. Предлага се и наставничество и напътстване в 

рамките на Програмата за лидерство на жените на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и 

възможности за създаване на контакти в целия ЕС. 

След оценката от независими експерти Комисията ще подкрепи първата група от 50 ръководени от 

жени предприятия от 15 различни държави. Над 40 предприятия са установени в държави — членки 

на ЕС, в т.ч. една пета са от държави, обхванати от разширяването на участието в „Хоризонт Европа“. 

Също така около една пета са установени в държави, асоциирани към „Хоризонт Европа“. 

Предприятията, предложени за финансиране, са разработили авангардни и революционни 

иновации в редица области — от ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания до 

намаляване на отрицателното въздействие на емисиите на метан. Те работят за постигане на целите 

за устойчиво развитие (ЦУР), като например справяне с изменението на климата, намаляване на 

разхищението на храни, както и разширяване на достъпа до образование и овластяване на жените. 

Проектите стартират през пролетта на 2022 г. и се очаква да продължат от 6 до 12 месеца. 
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Общи правила в целия ЕС за борба с насилието над жени 

Европейската комисия предлага правила за целия ЕС за борба с насилието над жени и домашното 

насилие. Предложената директива ще криминализира изнасилването, квалифицирано като такова 

при липсата на съгласие, гениталното осакатяване на жени, както и кибернасилието, което включва: 

споделяне на интимни изображения без съгласие; киберпреследване; кибертормоз; и 

киберподбуждане към насилие или омраза. 

Новите правила също така укрепват достъпа на жертвите до правосъдие и насърчават държавите 

членки да въведат механизъм за обслужване на едно гише, което означава, че всички служби за 

подкрепа и защита ще бъдат събрани на едно място. Жертвите следва да могат да предявяват иск 

за обезщетение в хода на наказателното производство. В предложението се призовава също така за 

адекватни и специализирани защита и подкрепа, например чрез безплатни телефонни линии за 

помощ и кризисни центрове за жертвите на изнасилване. 

В него също така се предвижда целенасочена подкрепа за групи със специфични нужди или 

изложени на риск, включително жени, бягащи от въоръжени конфликти. 
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Европейската комисия стартира нова публична платформа с информация за 

финансирани от ЕС проекти 

В началото на 8-ия форум по 

въпросите на сближаването, 

Европейската комисия стартира 

„Kohesio“ — нова публична 

платформа, съдържаща цялата 

информация относно 1,5 милиона 

проекта във всички 27 държави 

членки, финансирани от 

Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Кохезионния 

фонд (КФ) и Европейския социален 

фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За 

първи път се създава толкова 

всеобхватна платформа с данни за 

проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно 

сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като 

проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални 

органи. 

 

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от 

управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на 

политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на 

регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход. 

 

Ето какво може да предложи Kohesio: 

➢ Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., 

вкл. връзки към съответните програми и фондове. 

➢ Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти и за хода на изпълнението на 

проектите. 

➢ Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки. 

➢ Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип. 

➢ Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС. 
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Европейската комисия предприема действия във връзка с продоволственoто 

осигуряване в световен мащаб и за подпомагане на земеделските стопани 

Европейската комисия представи днес редица 

краткосрочни и средносрочни действия за подобряване 

на продоволствената сигурност в световен мащаб и за 

подпомагане на земеделските стопани и потребителите в 

ЕС с оглед на нарастващите цени на храните и разходите 

за производство като енергия и торове. Рязкото 

покачване на световните цени на суровините, 

допълнително ускорено от руското нашествие в Украйна, 

отново подчертава необходимостта селското стопанство 

и веригите за доставки на храни в ЕС да станат по-издръжливи и устойчиви в съответствие със 

стратегията „От фермата до трапезата“. 

Комисията се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че ЕС, като нетен 

износител на храни и водещ производител на селскостопански хранителни продукти, допринася за 

световната продоволствена сигурност, особено в Украйна, Северна Африка и Близкия изток, които 

разчитат до голяма степен на вноса на зърнени култури, както и в Азия и Субсахарска Африка. ЕС е 

водещ доставчик на хуманитарна помощ и помощ за развитие в областта на продоволствието и 

продоволствените системи. 

Понастоящем наличието на храна в ЕС не е застрашено, тъй като континентът до голяма степен е 

самодостатъчен за много селскостопански продукти. Нашият селскостопански сектор обаче е нетен 

вносител на специфични продукти, например фуражни протеини. Тази уязвимост, заедно с високите 

разходи за производство, като торове и енергия от изкопаеми горива, създава предизвикателства 

пред земеделските производители и рискува да доведе до повишаване на цените на храните. 

NextGenerationEU: Европейската комисия одобрява плана на България за 

възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 милиарда евро 

Европейската комисия даде 

положителна оценка на плана на 

България за възстановяване и 

устойчивост. Това е важна стъпка, която 

създава условия ЕС да отпусне 6,3 

милиарда евро под формата на 

безвъзмездни средства по линия на 

Механизма за възстановяване и 

устойчивост (МВУ). Това финансиране ще 

подпомогне изпълнението на 

решителните мерки за инвестиции и 
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реформи, очертани в плана на България за възстановяване и устойчивост. То ще играе решаваща 

роля, за да може България да излезе по-силна от пандемията от COVID-19. 

Комисията оцени плана на България въз основа на критериите, определени в Регламента за МВУ. В 

анализа си Комисията обърна внимание по-специално на това дали инвестициите и реформите, 

съдържащи се в плана на България, подкрепят екологичния и цифровия преход; дали допринасят за 

ефективно справяне с установените от европейския семестър предизвикателства; и дали укрепват 

потенциала за растеж, създаване на работни места и икономическата и социалната устойчивост. 

В плана на България се предлагат проекти във всички седем европейски водещи области. Това са 

конкретни инвестиционни проекти, насочени към общи за всички държави членки въпроси в 

области, които създават работни места и растеж и са необходими за екологичния и цифровия 

преход. 

Например България предложи програма на стойност 924 милиона евро за саниране на частни и 

обществени сгради с цел подобряване на енергийните им характеристики. Това ще намали 

търсенето на първична енергия в страната, ще ограничи разхищението на енергия, ще намали 

въглеродните емисии, като същевременно ще осигури положителни социални, здравни и 

екологични последици. В подкрепа на цифровия преход 297 милиона евро ще бъдат инвестирани в 

цифровизацията на публичната администрация, а 270 милиона евро ще бъдат инвестирани в 

широкомащабното разгръщане на цифрова инфраструктура, като по този начин ще се увеличи 

покритието на мрежите с много голям капацитет в цялата страна, включително в селските и слабо 

населените райони. 

Комисията счита, че въведените от България системи за контрол са подходящи за защита на 

финансовите интереси на Съюза. Планът предоставя достатъчно подробности за това как 

националните органи ще предотвратяват, откриват и коригират случаи на конфликт на интереси,  

корупция и измами, свързани с използването на средствата. 

Европейската комисия укрепва защитата на европейските занаятчийски и 

промишлени продукти 

Европейската комисия предложи първа по рода си рамка за защита на интелектуалната собственост 

за занаятчийски и промишлени продукти, които почиват на оригиналността и автентичността на 

традиционните практики от техните региони. Тази рамка ще обхване продукти като стъклото от 

Мурано, туида от Донегал, порцелана от Лимож, ножарските изделия от Солинген и керамиката от 

Болеславец. Въпреки че тези продукти се ползват с име и репутация в Европа, а понякога и в 

световен мащаб, досега производителите не са разполагали със защита на означенията на ЕС, която 

обвързва произхода и репутацията на техните продукти с тяхното качество. 

Предвид успеха на системата за географските означения за вина, спиртни напитки и 

селскостопански продукти, с днешното предложение за регламент Комисията има за цел да даде 

възможност на производителите да защитават занаятчийските и промишлените продукти, свързани 

с техните региони и с техните традиционни знания и умения, както в Европа, така и извън нея. 
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Регламентът, който предвижда защита на означенията на ЕС, ще улесни потребителите да 

разпознават качеството на тези продукти и да правят по-информиран избор. Той ще спомогне за 

насърчаването, привличането и запазването на умения и работни места в европейските региони, 

като допринася за тяхното икономическо развитие. Предложението също така ще гарантира, че 

традиционните занаятчийски и промишлени продукти ще бъдат поставени на равна нога със 

защитените географски означения, които вече съществуват в селскостопанската сфера. 
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 Новини от Европейския парламент 
 

 

 

Проблемът с домашното насилие в България изисква повече внимание и 

усилия на национално и европейско ниво 
 

Необходимо е да се състави конкретен и ясен план за противодействие на домашното насилие в 

България, както и единен държавен орган, който да бъде отговорен за превенцията и закрилата от 

насилие. Около това се обединиха участниците в дискусията „Противодействие на домашното 

насилие – европейски практики и ситуацията в България“, която се проведе на 11 март. 

 Целта на дискусията, организирана от Бюрото на Европейския 

парламент в България, беше да се обсъди ситуацията с 

домашното насилие в Европа и България. Първата част на 

събитието се концентрира върху политики и стратегии срещу 

домашното насилие, които се прилагат в Европа, както и 

предвидените законодателни и незаконодателни мерки за 

превенция на този тип насилие. Във втория панел участниците 

разгледаха проблема с домашното насилие на местна почва, 

като откроиха по-важните законодателни, институционални и 

процедурни проблеми, с които се сблъскват жертвите, и обсъдиха причините за тях и методи за 

разрешаването им.   

Петър Витанов (С&Д), член на Европейския парламент, заяви, че проблемът с насилието над жени 

в България по-скоро регресира. Той отбеляза, че физическото и емоционалното насилие нарастват 

вследствие на пандемията, а сега и на войната в Украйна, и посочи невъзможността на държавата да 

изпълни функциите си по защита на жените, липсата на достатъчно кризисни центрове в страната, 

както и на финансиране. По думите му разликата в заплащането спрямо пола може да доведе до 

зависимост на жертвата от насилника. Г-н Витанов засегна и очаквания резултат от Конференцията 

за бъдещето на Европа, където една от ключовите теми е равнопоставеността, която би могла да бъде 

определяща за решаване на проблема с насилието срещу жените. 
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Европейските програми за финансиране на младежки дейности дават добри 

възможности за проява на гражданска активност  

 На 17 март 2022 г. Бюрото на Европейския парламент в България проведе уебинар на тема 

„Възможности за европейско финансиране за младежи и младежки организации“, на който бяха 

представени някои от възможностите за кандидатстване по европейски проекти и програми, 

подходящи за младежи. 

Уебинарът се проведе в Zoom и бе насочен към 

членовете на общността „Заедно за ЕС“, за да ги 

запознае с някои от програмите на ЕС за 

младежки дейности и да им даде възможност да 

зададат въпросите си към организациите, които 

ги управляват. Модератор на срещата бе Теодор 

Стойчев, ръководител на Бюрото на 

Европейския парламент в България. 

 

Анжелина Христова, експерт от Центъра за 

развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) 

представи програмата „Еразъм+“, която има за цел да засили младежката мобилност и да насърчи 

културния диалог и обучение, да развие уменията и нагласите на младите и да утвърди европейските 

ценности. Програмата предлага различни видове дейности за професионално развитие като учебни 

визити, обмен на млади работници и своеобразни обучения в многобройни сфери. Дейностите се 

извършват на териториите на страните участници в програмата, а дейностите по програмата  

продължават от 2 до 60 дни, без възрастови ограничения. 

 

Европейският корпус за солидарност, представен от експерта в ЦРЧР Михаил Лалов, включва 

проекти, свързани с индивидуално и групово доброволчество, които носят положителна добавена 

стойност  за  участниците, организациите и общностите. Участие могат да заявят както младежи, 

така и организации, които имат подадена кандидатура за Знак за качество за водеща организация. 

Желаещите да кандидатстват за индивидуално доброволчество могат да го направят в Центъра за 

развитие на човешките ресурси. 
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Борба с корупцията: делегация на ЕП посети България като част от текущото 

наблюдение на ситуацията в страната 

„Европейският парламент ще работи съвместно с 

българските власти за намиране на 

конструктивни решения за по-добро, ефикасно и 

ефективно инвестиране на средствата от ЕС, като 

същевременно бъде гарантирана защитата на 

европейските и националните финансови 

интереси и подобрен животът на българските 

граждани.“ Tова заяви председателят на 

делегацията на Комисията по бюджетен контрол 

Томаш Здеховски (ЕНП, Чехия), по време на 

пресконференция на 13 април в София. 

 

В пресконференцията взеха участие Томаш Здеховски (ЕНП, Чехия), Цветелина Пенкова (С&Д, 

България), София ин'т Велд (Renew, Нидерландия), Виола фон Крамон-Таубадел (Зелените/ЕСА, 

Германия), Йоахим Кус (ИД, Германия), Ришард Чарнецки (ЕКР, Полша) и Андрей Новаков (ЕНП, 

България), които заедно с представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата 

бяха на работно посещение в България между 11 и 13 април. Темите, засегнати по време на 

пресконференцията, бяха обвиненията в злоупотреби с публични средства в България с 

потенциално отражение върху финансовите интереси на ЕС, борбата срещу корупцията, 

включително зачитането на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната 

система и на системата на прокуратурата от изпълнителната власт. 

Европейският парламент ще работи съвместно с българските власти за намиране на конструктивни 

решения за по-добро, ефикасно и ефективно инвестиране на средствата от ЕС, като същевременно 

бъде гарантирана защитата на европейските и националните финансови интереси и подобрен 

животът на българските граждани.“ 

Работната програма на делегацията включваше срещи с представители на организации на 

гражданското общество, разследващи журналисти, с министър-председателя Кирил Петков, 

заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, 

заместник-министъра на земеделието Момчил Неков, главния прокурор Иван Гешев, както и с 

висши държавни и правителствени служители, които са пряко или косвено свързани с 

администрирането и управлението на европейските фондове в България, включително от 

Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Изпълнителната агенция, отговаряща 

за одита на средствата от ЕС, Сметната палата, ИСУН 2020, Националното сдружение на общините. 
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Инициативата „Европейски час“ отново среща гимназисти с членове на 

Европейския парламент 

Бюрото на Европейския парламент в 

България провежда нова серия 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. 

Петото издание на инициативата 

„Европейски час“ се проведе на 19 

април 2022 г. и срещна във виртуална среда ученици от Програмата за училища посланици на 

Европейския парламент (ЕП) с евродепутата Андрей Ковачев (ЕНП). 

Срещата бе открита с темата за агресията на Русия в Украйна, като гостът насочи вниманието на 

участниците върху другото лице на войната − злоупотребата със свободата на словото от трети 

страни и откритото използване на дезинформацията като оръжие. Той обърна специално внимание 

на дезинформационните кампании, които от години се водят в България от Руската Федерация с цел 

оказване на влияние върху вътрешната и външната политика на страната. 

В хода на дискусията евродепутатът попита учениците дали знаят как да се справят с 

дезинформацията в интернет, като посочи, че за първи път ЕС ще регулира чрез законодателна 

рамка отговорността, която доставчиците на интернет платформи носят за публикуване на фалшива 

информация. Г-н Ковачев разграничи двата фронта на войната в Украйна − териториалния и 

информационния, и напомни, че ЕС е мирен проект, чиито основни цели са спазването на човешките 

права, върховенството на закона, икономическият и социален просперитет на държавите членки. 

Срещата завърши с важния въпрос, зададен от учениците към Андрей Ковачев „Можем ли да се 

чувстваме защитени в България?“. Той бе категоричен, че България, като неразделна част от ЕС и 

НАТО, може да се чувства сигурна и защитена в лицето на потенциална агресия от трета страна, тъй 

като членството ѝ  в тези международни съюзи гарантират нейната сигурност и благополучие. 
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Послание за мир в Деня на Европа със светлинния 3D спектакъл „Представи си“ 
 

Денят на Европа ще бъде отбелязан с 

триизмерно видео мапинг шоу „Представи 

си“ на фасадата на галерия „Квадрат 500“ в 

София от 6 до 9 май 2022 г. Шоуто с начален 

час 20.30 ч. ще бъде част от Фестивала за 

светлинно изкуство LUNAR. В Европейската 

година на младежта представеният 

спектакъл ще онагледи битката между 

вътрешните ни гласове, като постави акцент 

върху основни европейски ценности и 

отправи послание за мир в Европа. 

През Европейската година на младежта Денят на Европа, 9 май, ще бъде отбелязан с 3D мапинг 

спектакъл, посветен на темата за мира. Всички вечери от 6 до 9 май жителите и гостите на София ще 

могат да се насладят на светлинно-звуковия спектакъл „Представи си“, проектиран върху фасадата 

на галерия „Квадрат 500“. Организатори на спектакъла са Бюрото на Европейския парламент в 

партньорство с Представителството на Европейската комисия в България. Медиен партньор е bTV. 

Историята, разказана чрез спектакъла, ще бъде представена през погледа на млад човек, у когото 

се борят вътрешните гласове на страха, съмнението, но и на надеждата и вярата. Чрез емоциите, 

съпреживени по време на спектакъла, до всеки зрител ще може да достигне посланието за мир като 

една от основните цели, залегнали в основата на създаването на Европейския съюз. 

Отбелязването на Деня на Европа с подобен тип красиви и впечатляващи спектакли се превърна в 

традиция за Бюрото на Европейския парламент, което в партньорство с Представителството на 

Европейската комисия в България организира запомнящи се светлинни шоута на фасадите на 

Националната художествена галерия през 2017 г. и на Министерския съвет през 2018 г., както и 

първото издание на Фестивала на светлините в Пловдив през 2019 г. След двегодишно прекъсване 

в резултат на пандемията, тазгодишното издание ще бъде част от още по-мащабен Фестивал за 

светлинно изкуство LUNAR, включващ две видео проекции и четири статични проекции върху 

сгради, както и шест светлинни инсталации и интерактивно ателие за рисуване със светлина. 

Инсталациите за празничното събитие ще бъдат разработени съвместно с българското MP-Studio, 

носител на множество европейски награди за осветяване на знакови сгради в Европа и по света. 

Достъпът до спектакъла и инсталациите ще бъде свободен. За да могат всички желаещи да станат 

част от празника, 3D мапингът ще бъде излъчен няколко пъти в четирите вечери. 

Шоуто ще може да бъде гледано на живо от 20.30 ч. на 9 май на интернет страницата на Европейския 

парламент в България www.europarl.bg, както и във Facebook и YouTube. 
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  Новини от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца 
Нови участия в мрежата EUROPE PROVIDERS NET 

"ЕВРОПА В УЧИЛИЩЕ - Да се научим да живеем 

заедно " - прекрасен повод за успешна среща и 

работа в мрежа !  

„Ние сме част от Европейския съюз и би трябвало 

да знаем какво означава този ЕС, как се взимат 

решенията там. Всичко това се изгражда в 

училище. Активни граждани могат да бъдат 

създадени в училище " - проф. Ингрид Шикова. 

Към мрежата EUROPE PROVIDERS NET /“European 

Union in North-West Bulgaria“ / се присъединиха 

проф. Ингрид Шикова, член на Team Europe, и 

National Association of the Bulgarian European 

Clubs - NABEC. 

Справедливост и солидарност между държавите членки - второ онлайн 

занимание на Клас Европа 

На 28 март 2022 година се проведе второто 

онлайн занимание на Клас Европа. Темата 

на заниманието бе „ Справедливост и 

солидарност между държавите членки». 

Представени бяха целите на ЕС : 

насърчаване на мира, ценностите на Съюза 

и благоденствието на неговите граждани; 

осигуряване на свобода, сигурност и 

правосъдие без вътрешни граници, като 

същевременно се предприемат 

подходящи мерки по външните граници за 

регулиране на предоставянето на убежище и имиграцията и за предотвратяване и борба с 

престъпността. 

На фокус последователно бяха : 

✓ Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), който е създаден за реагиране при 

големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, 

засегнати от бедствия в рамките на Европа; 

✓ Войната в Украйна и мащабната политическа, финансова и хуманитарна помощ на ЕС за 

Украйна (Механизмът за гражданска защита на ЕС и Механизмът за временна закрила); 

✓ Европейският корпус за солидарност, програма на ЕС за финансиране на млади хора, които 

желаят да участват в дейности за солидарност в различни области.  
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Акценти от месеците 

НЕКА ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО 9 МАЙ ДЕНЯ НА ЕВРОПА ! 

По повод 9 май  Деня на Европа 2022, Европейски информационен център Европа Директно Враца 

към Търговско-промишлена палата  Враца, в партньорство с Ученически  общински съвет – Враца, 

Младежки дом Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов“,  ПТГ "Никола Й. Вапцаров" и Регионална 

библиотека „Христо Ботев“ – Враца, посвещава честването на  

 

9 май Деня на Европа на Европейската година на младежта — 2022 
 

в следния формат : 

 Информационни щандове на центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца и ППМГ „Акад. Иван 
Ценов“ и провеждане на информационна кампания „Европейски посланици за 
младежки дейности“; 

 Представяне на модели, свързани с Европейския зелен пакт ( Европейски Баухаус и 
др.); 

 Инициативата „Лов на съкровища“, по време на която членовете на Ученически 
общински съвет - Враца ще разговарят с младите хора за различни политики на ЕС, 
вкл. политики за младежта и която ще завърши с викторина и награждаване; 

 Европейски работилници – за рисуване, за приложно изкуство и засилване интереса 
сред младите хора към четенето на европейска литература. 

9 май 2022 г. (понеделник) от 10.00 до 13.00 часа, гр. Враца, в пространството между Община Враца 

и Читалище „Развитие“  

ОЧАКВАМЕ ВИ ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО ! 

 

 

 

Европейската комисия предлага временна закрила за хората, бягащи от войната в Украйна, и насоки за граничните 

проверки 

Европейската комисия предлага да се задейства Директивата за временната закрила с цел да се предложи бърза и 

ефективна помощ на хората, бягащи от войната в Украйна. Съгласно това предложение на бягащите от войната ще бъде предоставена 

временна закрила в ЕС, което означава, че ще им бъде предоставено разрешение за пребиваване и ще имат достъп до образование и до 

пазара на труда. 

Същевременно Комисията представя и оперативни насоки, предназначени да помогнат на граничните служители на държавите членки 

при ефективното управление във връзка с пристигналите на границите с Украйна, като при това се поддържа високо равнище на 

сигурност. В насоките също така се препоръчва държавите членки да създадат специални ленти за спешна подкрепа с цел насочване на 

хуманитарната помощ, както и се припомня възможността за предоставяне на достъп до ЕС по хуманитарни причини. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Европа подкрепя тези, които се нуждаят от закрила. Всички бягащи 

от бомбите на Путин са добре дошли в Европа. Ще осигурим закрила на тези, които търсят подслон, и ще помогнем на тези, които търсят 

безопасен начин да се завърнат у дома. 

 



 
Информационен бюлетин ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца март – април 2022 

 
 

 

 

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.  

Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвачи 

Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 30.7 милиона евро (60 милиона лева) в подкрепа на 

въздушните превозвачи, засегнати от пандемията от коронавирус, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. 

Схемата се състои от два вида подпомагане, като и в двата случая подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. 

Първият вид подпомагане предоставя подкрепа за непокритите фиксирани разходи на въздушните превозвачи, чийто оборот между март 

2020 г. и декември 2021 г. е намалял с най-малко 30 % в сравнение със същия период на 2019 г. Вторият вид подпомагане се състои от 

помощ в ограничен размер за предприятия, които са отчели спад в оборота през 2020 г. под 30% в сравнение със същия период на 2019 

г. Схемата ще бъде отворена за въздушни превозвачи от всякакъв размер, притежаващи български оперативен лиценз. Целта на мярката 

е да се отговори на нуждите от ликвидност на тези дружества и да им се помогне да продължат дейността си по време на пандемията и 

след нея. 

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, определени във Временната рамка. По-специално помощта няма да 

надвишава i) 12 млн. евро на бенефициер за първия вид подпомагане; и ii) 2.3 млн. евро на бенефициер за втория вид подпомагане. И в 

двата случая помощта 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. 

Евробарометър: Дезинформацията се превръща във все по-актуален проблем за българите 

Все повече българи определят дезинформацията като обществено вредна отчита националния доклад за България в 

последния „Стандартен Евробарометър“. За 73% от българите дезинформацията е проблем както в национален план, 

така и за демокрацията по принцип (81%). Този ръст на отрицателните нагласи към дезинформацията поставя България близо до средното 

равнище в ЕС. Българите и гражданите на ЕС имат доверие на медиите като цяло, но се наблюдават различия в отношението им към 

различни медийни канали. Българите по-често се доверяват на телевизията, интернет и социалните мрежи в сравнение с европейските 

си съграждани. Делът на гражданите, които се чувстват уверени, че могат да разпознават “фалшиви новини”, е сходен между България и 

другите страни членки, но българите по-рядко споделят, че са изложени на недостоверно съдържание в медиите.  

Българите продължават да имат по-високо доверие в Европейския съюз, отколкото в редица национални институции като правителство, 

парламент и съдебна власт. Европейската политика, насочена към справяне с пандемията, която получава най-широко одобрение в 

България, е подпомагането на предприятията и работниците, които пандемията е засегнала в най-висока степен. Въпреки че повечето 

българи остават оптимисти за бъдещето на Съюза, отчетливият спад спрямо пролетта на 2021 г. поставя България под средната тенденция 

в ЕС (България –55%, -9; ЕС – 62%, -4). От друга страна очакванията за бъдещето на европейските граждани са по-положителни в България, 

отколкото на средноевропейско равнище. 

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/ 


