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Новини от Европейската Комисия 
 

 

  
 

Maрия Габриел представи новата Европейска иновационна програма 

 

След интензивна работа в продължение на 

повече от година и поредица от 

консултации с бизнеса, иновационните 

общности, академичните среди и 

държавите членки, Мария Габриел 

представи днес в Страсбург новата 

Европейска иновационна програма. Тя 

подчерта, че програмата се основава на 

конкурентните предимства на Европа - 

водеща роля в науката, силна индустриална 

база в сектори с физически компонент и 

резерв от таланти в областта на 

инженерството.      

 

Комисар Габриел обърна внимание, че програмата има пет основни измерения, за които са 

предложени 25 конкретни действия. Първото измерение включва действия за подобряване 

достъпа до рисков капитал. Инициативата за данъчни облекчения за намаляване на 

преференциалното данъчно третиране на дълга (DEBRA) ще помогне на компаниите да 

набират капитала, от който се нуждаят и подобрят своята позиция на капиталовите пазари. 

Подготвя се и Регламент относно регистрацията на фондовата борса целящ да се опростят 

изискванията за регистрация, за да станат капиталовите пазари по-привлекателни за 

компаниите от ЕС и да се улесни достъпът до капитал. Ще бъде разширена инициативата 

ESCALAR, насърчаваща инвестициите в рисков капитал по програма InvestEU. Освен това, 

програмата ‘Women2Invest’ на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) ще 

предоставя обучение на жени в областта на рисковите инвестиции. 

 

Разработва се и платформа „Innospace“, която ще предоставя съвети и насоки за участниците 

в иновационните екосистеми на принципа „обслужване на едно гише“. Ще се стимулират 

иновациите във всички региони чрез разработени насоки ефективни синергии между 

„Хоризонт Европа“ и фондовете на политиката на сближаване. 

 

„Новата европейска иновационна програма е насочена не само към компаниите и регионите. 

Тя ще донесе ползи преди всичко за европейските граждани - новаторите и младите хора, 

като им предоставя възможности за развитие на умения, работа в мрежа, нови партньорства. 

Това ще утвърди Европа като лидер в иновациите и привлекателно място, където най-

добрите таланти работят с най-добрите компании и създават революционни иновативни 

решения за справяне с предизвикателствата“, заключи българският еврокомисар. 
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Нови правила за пътната безопасност и условия за автономни превозни средства в ЕС 

 

Новите мерки за безопасност ще 

спомогнат за по-добра защита на 

пътниците, пешеходците и 

велосипедистите в целия ЕС, като се 

очаква до 2038 г. да бъдат спасени над 

25 000 живота и да се избегнат поне 

140 000 тежки наранявания. 

Новите мерки за въвеждане на 

функции за безопасност в помощ на 

водача включват: 

• за всички пътни превозни 

средства (т.е. автомобили, микробуси, камиони и автобуси): интелигентно регулиране на 

скоростта, сигнализиране при заден ход с камера или датчици, предупреждение за внимание 

в случай на сънливост или разсейване на водача, устройства за записване на данни от 

инциденти, както и сигнал за аварийно спиране; 

•   за леки автомобили и микробуси: допълнителни функции като системи за поддържане 

на лентата за движение и автоматизирано спиране; 

• за автобуси и камиони: технологии за по-добро разпознаване на възможни мъртви зони, 

предупреждения за предотвратяване на сблъсъци с пешеходци или велосипедисти и системи 

за следене на налягането в гумите. 

Правилата ще се прилагат първо за новите типове превозни средства, а от 7 юли 2024 г. — 

за всички нови превозни средства. Някои от новите мерки ще бъдат разширени, за да 

обхванат различни видове пътни превозни средства до 2029 г. 
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Европейската комисията прие споразумение за партньорство с България по 

политиката на сближаване за 11 млрд. евро 
 

Комисията прие споразумение за партньорство с 

България на стойност 11 млрд. евро — в него се 

определя инвестиционната стратегия на страната 

в областта на политиката на сближаване за 

периода 2021—2027 г. Фондовете по линия на 

политиката на сближаване ще насърчават 

икономическото, социалното и териториалното 

сближаване в българските региони и ще 

спомогнат за изпълнението на основните 

приоритети на ЕС, като например екологичния и 

цифровия преход. С тези средства ще бъдат 

подпомагани и области на политиката, в които 

България има потенциал да отбележи напредък и 

да намали регионалните различия в рамките на 

страната. 

 

Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие— 

ЕФРР, Европейския социален фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив 

преход— ФСП, и Европейския фонд за морско дело, рибарство и— ЕФМДРА. 
 
 
 

ЕС предприема действия в подкрепа на 61 проекта за сътрудничество в 

отбранителната промишленост 
 
 

Комисията обяви планове за финансиране от ЕС с 

общ размер почти 1,2 милиарда евро в подкрепа на 

61 съвместни проекта за научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) в отбранителната 

промишленост. 

 

Комисията обяви планове за финансиране от ЕС с 

общ размер почти 1,2 милиарда евро в подкрепа 

на 61 съвместни проекта за 

научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) в отбранителната промишленост, 

избрани вследствие на първите в историята покани за представяне на предложения по линия 

на Европейския фонд за отбрана (ЕФО). 
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С избраните за финансиране проекти ЕФО ще подкрепя проекти за отбранителни 

способности от висок клас, например следващото поколение изтребители, танкове и кораби, 

както и отбранителни технологии от критично значение, като военни изчисления в облак, 

изкуствен интелект, полупроводници, космическо пространство, киберпространство или 

медицински мерки за противодействие. Освен това той ще даде тласък на революционни 

технологии, в частност квантови технологии и нови материали, и ще извлече ползи от 

обещаващи МСП и новосъздадени предприятия. 

 

„Еразъм+“: 44 европейски университета ще се включат в трансгранично и 

междудисциплинарно сътрудничество 

 

Европейската комисия обяви резултатите от 

поканата за представяне на предложения за 

2022 г. по инициативата „Европейски 

университети“: с рекорден бюджет от 272 

милиона евро от „Еразъм+“ 16 

съществуващи алиансa по инициативата ще 

продължат да получават подкрепа, а четири 

нови алианса ще могат да започнат 

сътрудничеството помежду си. Заедно с 24-

те алианса, избрани през 2020 г., 

понастоящем общо 44 алианса по 

инициативата „Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и 

отдалечените региони на 31 държави. Алиансите по инициативата „Европейски 

университети“ са алианси на висши училища от цяла Европа, които си сътрудничат в 

областта на образованието, научните изследвания и иновациите в полза на студентите, 

преподавателите и обществото.  

Всеки алианс получава бюджет в размер до 14,4 милиона евро от програмата „Еразъм+“ за 

4 години. Това е увеличение в сравнение с максималния размер от 5 милиона евро за 3 

години в рамките на предишни покани за представяне на предложения по „Еразъм+“. 

Поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата „Европейски 

университети“ по „Еразъм+“ за 2022 г. беше структурирана около две теми. От една страна, 

тя осигури устойчиво финансиране за вече съществуващи успешни алианси на висши 

училища, които да следват дългосрочната си визия. Успешните 16 алианса се разраснаха и 

обхващат около 30 нови висши училища. От друга страна, поканата подкрепи създаването 

на нови алианси в цяла Европа, които обединяват различни висши училища около общи 

стратегически визии. 

Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата 

„Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените 

региони на 31 държави, включващи всички държави — членки на ЕС, Исландия, Норвегия, 

Сърбия и Турция. Новост в рамките на поканата за предложения по „Еразъм+“ от 2022 г. е, 

https://education.ec.europa.eu/news/44-european-universities-to-cooperate-across-borders-and-disciplines
https://education.ec.europa.eu/news/44-european-universities-to-cooperate-across-borders-and-disciplines
https://education.ec.europa.eu/news/44-european-universities-to-cooperate-across-borders-and-disciplines
https://education.ec.europa.eu/bg/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/bg/education-levels/higher-education/european-universities-initiative


 

 
 

 

 

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.  

че алиансите вече могат да приемат асоциирани партньори от държавите, участващи в 

процеса от Болоня, включително например от Украйна, Обединеното кралство и 

Швейцария. Освен това, като си партнират с около 1300 асоциирани партньори от НПО, 

дружества, градове и местни или регионални власти, алиансите могат значително да 

повишат качеството и обхвата на висшето образование. 

През есента на 2022 г. Комисията ще стартира следващата покана за представяне на 

предложения по „Еразъм+“ с цел да предложи финансиране за съществуващите алианси и 

да се създадат нови такива. 

 

EK предлага отпускане на допълнителни 460 милиона евро за България по линия на 

SURE 
 
 

Европейската комисия представи на Съвета 

предложение за решение за отпускане на 

допълнителна финансова подкрепа в 

размер на 460 милиона евро за България по 

линия на инструмента SURE, с което 

общата подкрепа за страната достигна 971 

милиона евро. 

 

Европейската комисия представи на Съвета 

предложение за решение за отпускане на 

допълнителна финансова подкрепа в 

размер на 460 милиона евро за България по линия на инструмента SURE, с което общата 

подкрепа за страната достигна 971 милиона евро. След като Съветът одобри това 

предложение, помощта ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при 

благоприятни условия. 

Тези средства ще помогнат на България да покрие разходите, свързани с продължаването на 

схемата за субсидиране на заплатите, въведена в отговор на пандемията от коронавирус, и 

по този начин да се справи с продължаващото сериозно социално-икономическо 

въздействие на кризата причинена от COVID-19. България е 8-ата държава членка, заедно с 

Белгия, Кипър, Гърция, Латвия, Литва, Малта и Унгария, които искат допълнителна 

подкрепа, в допълнение към подкрепата, която Съветът вече беше одобрил през 2020 г. 

SURE е ключов елемент от всеобхватната стратегия на ЕС за защита на работните места и 

работниците в отговор на пандемията от коронавирус. Ако днешното предложение бъде 

прието, общата финансова подкрепа, предоставена по линия на SURE, ще достигне 93.8 

милиарда евро. Комисията вече е изплатила 91.8 милиарда евро на 19 държави членки по 

линия на инструмента SURE и очаква да предприеме останалите операции по получаване на 

заеми през следващите месеци. По линия на SURE все още са на разположение 6.2 милиарда 

евро за евентуални бъдещи искания. 

http://ehea.info/page-full_members
http://ehea.info/page-full_members
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
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Конкурс на ЕС за млади преводачи: училищата вече могат да се записват 

Средните училища във всички 

страни от ЕС могат да се 

записват в ежегодния конкурс 

по превод на Европейската 

комисия Juvenes Translatores. 

От 12:00 ч. 

(централноевропейско време) 

на 2 септември училищата 

могат да регистрират онлайн 

своите ученици, за да се 

състезават с техни връстници в 

ЕС. Тази година участниците 

ще превеждат текстове на тема 

„Европейска младеж“. 

Участниците могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552 

възможни езикови комбинации). 

Участието в конкурса е двуетапен процес. На първия етап училищата трябва да се 

регистрират до 12:00 ч. централноевропейско време на 20 октомври 2022 г. Учителите могат 

да попълнят формуляра за регистрация на всеки от 24-те официални езика на ЕС. 

После Комисията ще покани на следващия етап 705 случайно избрани чрез компютър 

училища. Броят на участващите училища във всяка държава е равен на броя на местата, 

които тя има в Европейския парламент. 

След това избраните училища посочват до петима ученици, които да участват в конкурса. 

Те могат да бъдат с всякакво гражданство, но всички участници трябва да са родени през 

2005 г. 

Конкурсът ще се проведе онлайн на 24 ноември 2022 г. във всички участващи училища. 

Победителите — по един за всяка държава — ще бъдат обявени в началото на февруари 

2023 г. Те ще бъдат поканени да получат наградите си през пролетта на 2023 г. на церемония 

в Брюксел. Там ще имат възможност да се срещнат с професионални преводачи от 

Европейската комисия и да научат повече за професията и работата с езици. 
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NextGenerationEU: Европейската комисия получи от България искане за плащане по 

плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,37 милиарда евро 

 

Европейската комисия получи първото искане за плащане от България по линия на 

Механизма за възстановяване и устойчивост за отпускане на финансова подкрепа в размер 

на 1,37 милиарда евро. Цялостният план на България за възстановяване и устойчивост ще 

бъде финансиран с 5,68 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Плащанията 

по Механизма за възстановяване и устойчивост се основават на резултатите и зависят от 

изпълнението от страна на България на инвестициите и реформите, очертани в нейния план 

за възстановяване и устойчивост. 

 

 Това първо искане за плащане се отнася до 22 етапни цели, обхващащи няколко реформи и 

инвестиции в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, 

интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата 

свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането 

на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, 

свързана с Механизма за възстановяване и устойчивост. 

 

 Сега Комисията ще направи оценка на искането. След това тя ще изпрати предварителната 

си оценка на изпълнението от страна на България на ключовите етапи и цели, необходими 

за това плащане, на Икономическия и финансов комитет на Съвета. 

 

 

Новини от Европейския парламент 
 

Потребителски кредити: защо са нужни промени в правилата на ЕС 

 

Потребителските кредити са заеми за 

закупуването на потребителски стоки или 

услуги – например, домакински уреди, 

автомобили или екскурзии. 

 

Съществуващите правила на ЕС 

 

Европейският съюз е приел през 2008 г. 

директива за потребителските кредити, която 

цели да защити европейците и да създаде 

условия за развитие на пазара. Правилата 

обхващат заеми на стойност от 200 до 75 000 евро и заставят кредиторите да предоставят на 

клиентите си информация, която позволява сравняването на оферти. 
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Потребителите имат право да се откажат от кредитно споразумение в рамките на 14 дни и 

да изплатят предварително заема, като по този начин намалят разходите си по него. 

 

Защо са нужни промени 

 

При икономически трудности търсенето на заеми нараства. Цифровизацията отваря пътя за 

разрастването на небанкови финансови компании и за нови продукти на пазара като 

приложения за вземане на заеми от други потребители. 

 

Това означава на практика, че в днешно време има повече възможности за вземане на малки 

заеми онлайн, но тези опции могат да се окажат скъпи и неизгодни. Събирането на 

информация за потребителите чрез алгоритми и системи с изкуствен интелект също трябва 

да бъде регламентирано. 

 

Особено уязвими са потребители, които вече имат значителни задължения. Освен това 

настоящите правила не са уеднаквени в страните от ЕС. 

 

 

Справедливи минимални заплати: мерки за достойни условия на живот в ЕС 
 

Европейският парламент се готви да 

одобри нови правила, които да 

гарантират, че минималните заплати в ЕС 

осигуряват достоен стандарт на живот. 

 

Парламентът настоява от години за 

гарантирането на адекватни доходи на 

всички работещи в ЕС. През последното 

десетилетие делът на хората, които 

работят, но въпреки това са заплашени от 

бедност, расте в много страни от ЕС. 

Осигуряването на справедливо 

минимално заплащане е важен 

инструмент в борбата с това явление. 

 

Европейската комисия предложи през октомври 2020 г. законодателна рамка за адекватни 

минимални заплати. През юни 2022 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха 

споразумение, което ще бъде подложено на гласуване от депутатите в пленарна зала през 

септември. 

 

Парламентът очаква, че новите правила ще доведат до реален ръст на заплатите и ще 

предотвратят конкуренцията по разходи за труд в рамките на единния пазар, а също и ще 

помогнат за намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените. Близо 60% от тези, 

които получават минимални заплати в ЕС, са жени. 
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Темите в Парламента до края на 2022 г.: енергетика, минимални заплати, зарядно 
 

Европейският парламент се подготвя да приеме през есента редица закони, в това число за 

енергийната сигурност, равенството на половете и изкуствения интелект. 

 

Състоянието на ЕС 

В третата си реч за състоянието на Европейския съюз председателят на Комисията Урсула 

фон дер Лайен ще очертае главните приоритети и предизвикателства пред Европа за 

предстоящите 12 месеца. 

Депутатите ще направят преглед на постигнатото от Комисията през последната година и 

до каква степен очакванията на гражданите са били изпълнени, включително по въпроси 

като енергийната сигурност и измененията в климата. Дебатът ще се проведе в Страсбург 

на 14 септември. 

 

Енергетика- Сигурността на енергийните доставки се превърна в ключов въпрос, откакто 

руското нашествие в Украйна доведе до сериозен ръст на цените на природния газ и нефта 

в Европа и по света. 
 
 

Единно зарядно - Парламентът следва да одобри правила за налагане на общ стандарт за 

зареждане на преносими електронни устройства като мобилни телефони, таблети и 

слушалки. До есента на 2024 г. всички марки на европейския пазар ще трябва да използват 

USB тип C за зареждане. Промяната е призвана да намали количеството на електронни 

отпадъци. 

 

Бъдещето на Европа - Депутатите са решени да продължат работата по 49 предложения за 

реформи в ЕС, направени от приключилата Конференция за бъдещето на Европа. На 

събитие през есента гражданите, участвали в инициативата, ще бъдат информирани за 

напредъка по предложенията. 

 

Минимални заплати - Първото законодателство на ЕС за адекватни минимални заплати 

следва да бъде одобрено от Парламента през септември. То налага на страните в ЕС 

задължение да гарантират чрез нивото на минималната заплата, определено в националното 

законодателство, достоен стандарт на живот. 

Депутатите се надяват правилата да доведат до реален ръст на заплатите, намаляване на броя 

на работещите бедни и свиване на разликата в заплащането на мъжете и жените. 

 

Изкуствен интелект - Парламентът ще гласува нови правила за използването на изкуствен 

интелект. Целта е да се създадат условия за използване на потенциала на новите технологии 

в сфери като здравеопазването, околната среда и политиката за климата. Депутатите искат 

ЕС да поеме водеща роля в тази област и да наложи световни стандарти, основани на 

европейските ценности и основните права. 
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Равенство на половете на работното място - Очаква се Парламентът да одобри 

законодателство, което ще повиши броя на хората от по-слабо представения пол в 

корпоративните бордове до поне 40% от директорите без изпълнителни функции или 33% 

от всички директорски постове. 

Депутатите ще започнат преговори със Съвета относно директивата за прозрачността на 

заплащането. Целта на директивата е да застави определени компании да разкрият размера 

на заплатите на мъже и жени на една и съща позиция, което ще улесни сравненията и ще 

покаже разлики в заплащането между половете. 

 

Условия на работа за цифрови платформи - Парламентът работи по подобряване на 

правата на работещите за цифрови платформи като Uber или Deliveroo. Предложенията 

целят да гарантират, че тези хора имат статут на служители и могат да се възползват от него. 

По оценки 90% от платформите, извършващи бизнес в ЕС, определят хората, които работят 

за тях, като самонаети лица. В резултат от това милиони хора не разполагат с трудови и 

социални права, свързани със статута на служители. 

 

Криптовалути - Депутатите ще приемат правна рамка за криптоактивите в ЕС. Правилата, 

по които Парламентът постигна предварително споразумение със Съвета през юни, 

включват мерки срещу пазарни манипулации, изпиране на пари, финансиране на тероризъм 

и други престъпни дейности. 

Потребителите също така ще бъдат по-добре информирани относно рисковете и разходите, 

свързани с криптовалути и други криптоактиви. 
 

Награда „Сахаров“ 
 

През декември Парламентът ще връчи 

годишната награда „Сахаров“ за 

свобода на мисълта, която отличава 

хора и организации, защитаващи 

правата на човека и демокрацията по 

света. Миналата година лауреат стана 

руският опозиционен лидер и активист 

срещу корупцията Алексей Навални. 

 

Наградата „Сахаров“ за свобода на 

мисълта, връчена за първи път през 

1988 г. на Нелсън Мандела и Анатолий Марченко, е най-високото отличие, присъждано от 

Европейския съюз за дейност в областта на правата на човека. Тя е жест на признание за 

лица, групи и организации, които имат изключителен принос за защитата на свободата на 

мисълта. Чрез нея и чрез свързаната с нея мрежа ЕС оказва подкрепа на лауреатите — дава 

им повече решимост и сила в усилията за отстояване на техните каузи. 

 

До момента наградата е връчвана на дисиденти, политически лидери, журналисти, адвокати, 

активисти на гражданското общество, писатели, майки, съпруги, лидери на малцинства, 

една антитерористична група, активисти за мир, един борец срещу изтезанията, един 
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карикатурист, затворници, излежаващи дългогодишни присъди поради убежденията си, 

един режисьор, на ООН като организация, и дори на едно дете, което се бори за правото на 

образование. Това е награда преди всичко за свободата на изразяване, правата на 

малцинствата, зачитането на международното право, развитието на демокрацията и 

прилагането на принципите на правовата държава. Няколко лауреати, сред които Нелсън 

Мандела, Малала Юсуфзай, Денис Муквеге и Надя Мурад, получиха Нобелова награда за 

мир. 

 

Наградата „Сахаров" и премия от 50 000 евро се връчват на официално пленарно заседание 

на ЕП в Страсбург в края на всяка година. Всяка от политическите групи в Парламента може 

да номинира кандидати; това право имат и отделните членове на ЕП (изисква се подкрепата 

на наймалко 40 членове на ЕП за всеки кандидат). Номинираните кандидати се представят 

на съвместно заседание на комисията по външни работи, комисията по развитие и 

подкомисията по правата на човека, като членовете на пълния състав на комисиите гласуват 

за трима финалисти. Носителят или носителите на наградата „Сахаров" се избират от 

Председателския съвет -- орган на ЕП под ръководството на председателя, включващ 

лидерите на всички парламентарно представени политически групи, което превръща избора 

на лауреатите в един наистина европейски избор. 

 

Роберта Мецола: „Светът се нуждае от Европа в най-добрата й форма, защото Европа 

е надежда“ 

 

В Лисабон председателят на Парламента Роберта 

Мецола произнесе реч относно значимостта на 

утвърждаването на Европа като фактор за справяне 

със съвременните глобални предизвикателства. 

„Светът се нуждае от Европа в най-добра 

форма. Нуждаем се от тази надежда“ 

 

„Европа е избор — избор, който държавите 

направиха, защото разбраха, че имаме най-големи 

шансове, ако сме заедно. Избрахме Европа.“ Това 

беше посланието на председателя на Европейския 

парламент Роберта Мецола по време на 

конференциите в Ещорил през 2022 г. в Лисабон. 

Няколко дни преди речта за състоянието на Съюза 

председателят Мецола подчерта, че е необходимо 

спешно да бъдат взети решения. „Европа има 

силата да променя нещата, но трябва да намерим 

политическата смелост, за да извършим този 

скок напред и да променим света. Можем и 

трябва да направим това. Защото ако не ние 

напишем бъдещето, то ще бъде написано от 

онези, които изповядват друго мислене и това ще 

доведе до много различен край.“ 



 

 
 

 

 

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.  

 

По отношение на незаконната инвазия в суверенна Украйна тя заяви: „Гордея се с 

реакцията на Европа. Ние подкрепихме Украйна, предоставихме военна помощ, 

политическа и дипломатическа подкрепа, посрещнахме милиони бежанци, осигурихме 

финансиране в безпрецедентни размери. Най-значителната политическа стъпка беше да 

предоставим на Украйна статут на страна кандидатка за членство в ЕС, тъй като 

Украйна се нуждае от надежда. Украйна се бори в името на Европа и ние няма да я 

изоставим.“ 

 

По отношение на действията за справяне с инфлацията тя заяви: „Хората са загрижени за 

сметките си, как да изкарат до края на месеца, за света, който ще оставят на децата си. 

Европа трябва да се изправи, за да посрещне това предизвикателство. Независимо дали 

става въпрос за справяне с разходите за живот, цените на електроенергията, 

изменението на климата, отбраната, продоволствената сигурност. Единственият начин 

да постигнем напредък е да бъдем единни. Има решения, които можем да вземем сега, за 

да ограничим въздействието: въвеждане на таван на сметките, фиксиране на нашите 

ценови системи или за отделяне на цената на електроенергията от тази на газа, да 

компенсираме непосредствения натиск, като същевременно прилагаме дългосрочни 

стратегии. Ако някога е можело да се говори за „повече Европа“, това е тук и сега.“ 

 

„Европа обаче ще оцелее само ако се борим за нея. Ако спрем да я приемаме за даденост. 

Ако разбираме и обясняваме ползите от нея. Ако се противопоставим на онези, които са 

решени да я подкопаят. Ако сме в състояние да я реформираме и да преосмислим нашия 

проект“, подчерта тя. 

 

Съгласно заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, е необходимо да се 

предприеме следваща стъпка чрез свикването на Конвент. „Трябва да гарантираме, че ще 

продължим диалога, за да оставим на следващите поколения една добре функционираща 

Европа. Не можем да рискуваме да изостанем само защото бюрокрацията ни е твърде 

тромава да се противопостави или да позволим да надделеят интересите на тесни 

кръгове. Последната голяма реформа беше проведена преди едно поколение. Знаем, че 

онова, което е работило за ЕС-15, е на границата на капацитета си при ЕС-27 и няма да 

може да отговори на нуждите на ЕС-32 или ЕС-36. Време е.“ 

 

Въпреки множеството промени и тежките реалности, пред които е изправен светът, Мецола 

заключи: „Аз съм оптимист. Убедена съм, че благодарение на Европа светът на бъдещето 

ще бъде по-добър от този, който остава зад нас. Изпълнена съм с надежда. Надежда в 

бъдещето, надежда в следващите поколения. Уверена съм във възможностите на нашето 

време и когато гледам младите хора в цяла Европа, знам, че бъдещето е ведро“. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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.  

Евробарометър: Гражданите на ЕС се доверяват най-много на традиционните медии 

 

 72% от анкетираните заявяват, че 

неотдавна са прочели, видели или чули 

нещо за Европейския съюз, а 57% — за 

Европейския парламент. 

 Телевизията доминира като 

основен източник на новини (75%). Това 

важи особено за по-възрастните хора 

 Като цяло обществените телевизии 

и радиостанции се смятат за най-

надеждния източник на новини в ЕС 

(49%), следвани от печата (39%) и 

частните телевизионни канали и 

радиостанции (27%) 

 

Медиите играят важна роля за информирането на европейските граждани относно работата 

на Европейския съюз и неговите институции. 

Публикуваното специално проучване на Евробарометър хвърля задълбочен поглед върху 

медийните навици, доверието в различните медийни източници, както и отношението към 

дезинформацията. 

 

 

Информираност и запомняне на медийна информация 

 

Гражданите се интересуват най-много от националните политически теми (посочени от 50% 

от респондентите). По-малък е интересът към европейските и международните въпроси 

(46%), както и към местните новини (47%). 

72% от респондентите си спомнят, че неотдавна са чели, видели или чували нещо за 

Европейския съюз, било то в пресата, по интернет, по телевизията или по радиото. 

57% неотдавна са чели, видели или чули нещо за Европейския парламент. 

Запомнянето на новините за ЕС варира между 57% във Франция и 90% в Румъния. 

Запомнянето на новините относно ЕП се движи между 39% във Франция и 85% в Малта. 

 

Медийни навици 

 

С дял от 75% телевизията доминира като основен източник на новини, особено за 

гражданите над 55 години. Следващи в класацията – доста отдалечени от медийния лидер, 

са онлайн новинарските платформи (43%), радиото (39%) и социалните медийни платформи 

и блогове (26%). Печатът е на пето място, като един от всеки петима респонденти (21%) 

определя вестниците и списанията като основен източник на новини. По-младите 

респонденти са много по-склонни да използват социални медийни платформи и блогове за 

достъп до новини (46% от 15—24-годишните спрямо 15% от хората над 55 години). 

Въпреки че традиционните източници на новини — особено телевизията — са важни, 88% 

от анкетираните получават поне някои онлайн новини чрез смартфон, компютър или лаптоп. 
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43% от респондентите използват уебсайта на източника на новини (например уебсайт на 

вестник) за достъп до новини онлайн, а 31% четат статии или публикации, които се появяват 

в техните онлайн социални мрежи. Достъпът до новинарски публикации чрез социалните 

мрежи е още по-важен за младите хора (43% от лицата на възраст 15—24 години спрямо 

24% от респондентите над 55 години). 

Плащането за новинарско съдържание онлайн все още е по-скоро изключение, тъй като 70% 

от хората, които имат достъп до новини онлайн, биха използвали само безплатно 

новинарско съдържание или новинарски услуги онлайн. 

 

Медийни източници, които се ползват с най-голямо доверие 

 

Гражданите се доверяват на традиционните електронни и печатни медии, включително на 

тяхното онлайн присъствие, повече отколкото на онлайн новинарските платформи и 

каналите на социалните медии. Независимо дали става дума за техния „основен канал“ или 

за онлайн версиите им, 49% от респондентите очакват обществените телевизии и 

радиостанции да представят достоверни новини, следвани от печата, посочен от 39% от 

анкетираните. От своя страна частните телевизии и радиостанции са отбелязани като 

надежден медиен източник от 27%. Полша се откроява като единствената страна, в която 

частните телевизии и радиостанции са най-надеждният източник на новини. Още по-

радикално е отношението към традиционните новинарски източници като цяло на 

респондентите в Унгария, където за най-достоверен източник се смятат „хора и приятелски 

групи, следвани в социалните медии“. 

 

Значението на доверието също излиза на преден план, когато анкетираните трябва да 

посочат какво би ги накарало да отворят новинарска статия онлайн. Докато 54% са 

мотивирани от това дали заглавието ги интересува, за 37% е важно да имат доверие на 

новинарския канал, публикуващ новинарската статия. 

 

Изложеност на дезинформация и фалшиви новини 

 

Над една четвърт от анкетираните (28%) смятат, че през последните седем дни много често 

или често са били изложени на дезинформация и фалшиви новини. Респондентите в 

България като цяло са най-склонни да отговарят, че често са били изложени на 

дезинформация и фалшиви новини през последните седем дни – 55% от тях смятат, че това 

им се случва „много често“ или „често“. Най-малко склонни да твърдят това са 

респондентите в Нидерландия – едва 3% смятат, че „много често“ се сблъскват с 

дезинформация, а за 9% това се случва „често“. 

По-голямата част от респондентите се чувстват уверени, че могат да разпознаят 

дезинформацията и фалшивите новини: 12% се чувстват „много уверени“, а 52% — „до 

известна степен уверени“. Нивото на увереност при разграничаването между истински и 

фалшиви новини намалява с възрастта и се увеличава с образователното равнище. 
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Новини от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца 
 
 

Работа на мрежата EUROPE PROVIDERS NET 
 

През 2022 година продължава работата на 

мрежата EUROPE PROVIDERS NET, чиято 

основна цел е създаването на набор от 

указания за препращане запитванията от една 

мрежа към друга,  предоставянето на по-добра 

и опростена услуга на гражданите и 

осигуряване на по-добро покритие на района. 

На 07.07.2022 г. представителите на Мрежата 

- Европа Директно Враца, Европа Директно 

Видин, Европейски Потребителски Център 

България и EURES България – 

организираха информационно турне в гр. Лом 

за популяризиране на европейските институции, европейските мрежи, мрежата EUROPE 

PROVIDERS NET и възможностите на младите хора за образование, доброволчество и 

работа в България и Европа. 

На 08.07.2022 г. представителите на Мрежата - Европа 

Директно Враца, Областен Информационен Център 

Враца, Европейски Потребителски Център България и 

EURES България – организираха информационно 

турне в гр. Бяла Слатина за популяризиране на 

европейските институции, европейските мрежи, 

мрежата EUROPE PROVIDERS NET и възможностите 

на младите хора за образование, доброволчество и 

работа в България и Европа. 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА 

 

Европа Директно Враца се включи в 

отбелязването на Международния ден на 

младежта. Заедно с Младежки център Враца 

отбелязахме Международния ден на младежта. На 

информационния щанд на Центъра, освен 

интересни, забавни и актуални информационни 

материали, младежите имаха възможност да 

получат и подробна информация за Европейската година на младежта и възможностите, 

които Програма Еразъм+ и други европейски инициативи предоставят .    
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Акценти от месеците 
 

Лятна икономическа прогноза за 2022 г.: Войната на Русия влошава перспективите 

Военната агресия на Русия срещу Украйна продължава да оказва отрицателно въздействие върху 

икономиката на ЕС, като я тласка към по-нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение с прогнозата 

от пролетта. Рекордно високата инфлация се очаква да намалее през 2023 г. 

 

Европейската комисия и Moderna постигнаха споразумение да откликнат по-добре на нуждите на 

държавите членки от ваксини срещу COVID-19 в края на лятото и през зимата. 

Това ще гарантира достъпа на националните органи до ваксини, включително до такива, адаптирани 
към вариантите (ако са получили разрешение), в момента, в който те се нуждаят от тях за кампаниите 

си за ваксинация, както и за да подкрепят своите глобални партньори. Това споразумение ще адаптира договорените 
графици за доставка. Дозите, първоначално предвидени за доставка през лятото, сега ще бъдат доставени през септември 
и през есенно-зимния период на 2022 г., когато е по-вероятно държавите членки да се нуждаят от допълнителни запаси 
от ваксини за националните кампании и за изпълнение на своите международни ангажименти за солидарност. 
 

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 218 милиона евро (426 милиона лева) за 

подпомагане на определени земеделски производители в контекста на нахлуването на Русия в Украйна. 

Мярката ще може да се използва от микро-, малки и средни предприятия, занимаващи се с първично 

производство на определени селскостопански продукти, които са засегнати от увеличението на цените 

на енергията, торовете и други разходи за вложени ресурси, причинено от настоящата геополитическа криза и свързаните 

с нея санкции.  

Комисията ще въведе нова инициатива, наречена ALMA (от английски Aim, Learn, Master, Achieve — 

стреми се, учи, овладей, постигай), чиято цел е да се помогне на тези млади хора да стигнат до пазара 

на труда, особено NEET в най-неравностойно положение на възраст между 18 и 30 години, които са 

крайно уязвими по отношение на шансовете да получат достъп до работа или обучение по 

индивидуални или структурни причини (напр. увреждане, дългосрочна безработица, ниски резултати в 

училище/професионални умения, мигрантски произход). 

Тази година еврото става на 20. Еврото съществува от 1 януари 1999 г., в началото под формата на 

електронна валута. Банкнотите и монетите са въведени три години по-късно. Символът на еврото е 

вдъхновен от гръцката буква епсилон и препраща към люлката на европейската цивилизация. В 

обращение са 140.7 млрд. монети – общото им тегло се равнява на теглото на 57 Айфелови кули. От 2004 

г. досега са издадени над 370 възпоменателни монети. Първата от тях е посветена на Олимпийските игри 

в Атина. 

 

 

 

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/ 


