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Европейската комисия одобри първото искане на България за 

отпускане на 1,37 милиарда евро по Механизма за възстановяване и 

устойчивост 

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на искането на 

България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 милиарда евро по 

линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) 

На 31 август 2022 г. България 

представи на Комисията 

искане за плащане въз основа 

на постигането на 22 ключови 

етапа и цели, избрани в 

Решението за изпълнение на 

Съвета на налични преводи за 

тази връзка за първата вноска. 

Те обхващат реформи и 

инвестиции в областта на 

образованието, 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. 

Какви са следващите стъпки? 

Комисията изпрати положителната предварителна оценка на изпълнението от страна 

на България на ключовите етапи и целите, необходими за това плащане, на 

Икономическия и финансов комитет (ИФК) с искане за неговото становище. 

Становището на ИФК, което трябва да бъде представено в срок от максимум четири 

седмици, следва да бъде взето предвид в оценката на Комисията. Комисията ще 

приеме решението относно отпускането на средствата в съответствие с процедурата 

по разглеждане чрез комитет по комитология. След като Комисията приеме това 

решение, средствата ще бъдат платени на България. Сумите, платени на държавите 

членки, ще бъдат публикувани в набора от показатели за възстановяване и 

устойчивост. Комисията също така сподели положителната си предварителна оценка 

с Европейския парламент. 

Новини от Европейската комисия 
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Как ключовите етапи и целите, постигнати от България до момента, ефективно 

подкрепят екологичния преход? 

Екологичният преход се подкрепя от реформи в областта на декарбонизацията и 

устойчивия транспорт. Те включват създаването на комисия за екологичен енергиен 

преход, която да изготви сценарии и препоръки за пътна карта за неутралност по 

отношение на климата; въвеждането на национален план за развитие на 

комбинирания транспорт в България до 2030 г. за насърчаване на по-чист транспорт; 

както и подписването на договори за разширяване на линиите на софийското метро 

с цел осигуряване на чист, бърз и ефикасен обществен транспорт. 

Как ключовите етапи и целите, постигнати от България до момента, ефективно 

допринасят за цифровия преход? 

Въпреки че ключовите етапи и целите, свързани с цифровия преход, са по-

концентрирани в следващите периоди на плащане, някои водещи мерки вече са 

включени в първото плащане. Това включва намаляване на таксите за използване на 

радиочестотния спектър в опит да се насърчи ускореното разгръщане на 5G мрежи 

в страната, както и законодателни промени в подкрепа на благоприятна 

инвестиционна среда за насърчаване на разгръщането на мрежи с много голям 

капацитет в цялата страна. Приключи и възлагането на договори за изграждане, 

разработване и оптимизиране на цифровата система TETRA и мрежата за 

радиопредаване, управлявана от Министерството на вътрешните работи. 

Как ключовите етапи и целите, постигнати от България до момента, допринасят 

за подобряване на икономическото и социалното положение на България и 

нейната устойчивост? 

Три от ключовите етапи по това искане за плащане включват реформи, които имат за 

цел да повишат ефективността на образователната система в страната на всички 

равнища — предучилищно, училищно и висше образование. Те включват изменения 

в Закона за предучилищното и училищното образование и свързаното с него 

вторично законодателство, включително въвеждане на задължително предучилищно 

образование от четиригодишна възраст, изменения на Закона за висшето 

образование, с които се въвежда преразгледана система за акредитация на висшите 

учебни заведения, както и приемане на национална карта на висшето образование. 

Влизането в сила на новия Закон за индустриалните паркове ще спомогне за 

създаването на консолидирана регулаторна рамка за стимулиране на промишлените 

инвестиции и производството в индустриалните паркове. 

Социалното сближаване се засилва чрез влизането в сила на изменения в 

подзаконовите нормативни актове към Закона за социално подпомагане, които 

предвиждат постепенно увеличаване на минималния доход и разширяване на 
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покритието през периода 2022—2024 г. Наредбата за качеството на социалните 

услуги, в която са очертани минималните стандарти за качество при предоставянето 

на социални услуги, също влезе в сила. 

В областта на здравеопазването България прие Национална стратегия за 

психичното здраве на гражданите на Република България за периода 2021—

2030 г. и план за действие, който има за цел да разреши основните проблеми на 

системата за психиатрични грижи в страната. 

България също така постигна напредък в подобряването на бизнес средата и 

съдебната система с важни реформи, които имат за цел да гарантират достъпно, 

ефективно и предвидимо правосъдие, укрепване на рамката за борба с изпирането 

на пари и подобряване на качеството на законодателния процес. 

 

EK се консултира допълнително с държавите членки относно 

удължаването и адаптирането на Временната рамка при кризи 

Европейската комисия 

провежда допълнителни 

консултации с държавите 

членки относно 

удължаването и адаптирането 

на Временната рамка за 

държавна помощ при кризи в 

подкрепа на икономиката в 

контекста на войната на Русия 

срещу Украйна. 

С оглед на продължителната 

агресия на Русия срещу 

Украйна и нейното пряко и косвено отражение върху икономиката и върху ситуацията 

в енергетиката, Комисията вече се консултира с държавите членки, наред с другото, 

относно евентуалното удължаване на срока на действие на Временната рамка при 

кризи и добавянето на нови инструменти, предназначени да подпомогнат 

намаляването на потреблението на електроенергия.  

Предложените изменения допълват Регламент (ЕС) 2022/1854. Те имат за цел да 

гарантират, че Временната рамка при кризи продължава да дава възможност на 

държавите членки да предоставят необходима и пропорционална подкрепа за 

икономиката, като същевременно се гарантират равнопоставени условия на 

конкуренция. 
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ЕК инвестира 3 млрд. евро в иновативни проекти за чисти 

технологии в изпълнение на плана REPowerEU 

С бюджет удвоен до 3 милиарда евро 

тази публикувана през 2022 г. покана за 

представяне на предложения за 

широкомащабни проекти ще ускори 

внедряването на промишлени решения 

за декарбонизация на Европа. 

 

С поканата ще се финансират проекти, 

обхващащи следните теми: 

 Обща декарбонизация (бюджет: 

1 милиард евро) — за иновативни 

проекти в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките 

отрасли, съхранението на енергия или улавянето, използването и 

съхранението на въглерод, както и продукти, заместващи въглеродно 

интензивните транспортни горива (по-специално нисковъглеродни 

транспортни горива, включително за морския и въздушния транспорт); 

 Иновативна електрификация в промишлеността и производството на 

водород (бюджет: 1 милиард евро) — за иновативни проекти в областта на 

методите за електрификация, които да заменят използването на изкопаеми 

горива в промишлеността, както и за производството на водород от 

възобновяеми източници или навлизането на водород в промишлеността; 

 Производство на чисти технологии (бюджет: 0,7 милиарда евро) — за 

иновативни проекти за производство на компоненти и цялостно оборудване за 

електролизьори и горивни елементи, енергия от възобновяеми източници, 

акумулиране на енергия и термопомпи; 

 Средно големи пилотни проекти (бюджет: 0,3 милиарда евро) — за 

високоиновативни проекти в решаващи или революционни технологии за 

дълбока декарбонизация във всички сектори, приемливи за фонда. Проектите 

следва да докажат иновацията в оперативна среда, но няма да се очаква те да 

са достигнали фаза на широкомащабна техническа демонстрация или 

търговско производство. 

Проектите ще бъдат оценявани от независими оценители въз основа на тяхното 

равнище на иновация, техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, 

тяхната експлоатационна, финансова и техническа зрелост, потенциала им за 

увеличаване на мащаба и разходната им ефективност. Поканата е отворена за 

проекти, изпълнявани в държавите — членки на ЕС, Исландия и Норвегия до 16 март 

2023 г. 
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Качествените инвестиции в образованието гарантират ефективни 

публични разходи и устойчиви образователни системи 

Комисарят по въпросите на иновациите, научните 

изследвания, културата, образованието и младежта 

Мария Габриел представи на пресконференция 

доклад и препоръки за качествени инвестиции в 

образованието и обучението. Те са резултат от 

работата на експертната група, създадена от комисар 

Габриел и включваща 15 експерти от 15 държави на 

Европейския съюз. България е представена от доц. д-

р Мария Нейчева от Бургаски свободен университет. 

В пресконференцията взе участие и председателят на 

работната група Габриеле Пак. 

„Добре планираните и целенасочени инвестиции в образованието и обучението са 

инвестиции в нашето бъдеще. Важно е да гарантираме, че всички млади европейци 

получават възможно най-доброто образование. Докладът съсредоточава анализа си 

върху четири ключови области: учители и преподаватели, образователна 

инфраструктура, цифрово образование и приобщаване. Той предоставя иновативни 

и прагматични решения за изграждане на устойчиви и приобщаващи системи за 

образование и обучение“, отбеляза Мария Габриел и благодари на експертите за 

труда и отдадеността при изготвяне на доклада. 

Докладът предоставя анализ за въздействието, разходите и предизвикателствата 

относно политиките в областта на образованието. Предизвикателствата са свързани 

с липса на данни за въздействието на инвестициите върху учебните резултати и с 

необходимост да се разработят надеждни оценки на националните политики в 

образованието. 

Комисията предлага ускоряване на въвеждането на незабавните 

плащания в евро 

Комисията прие законодателно предложение, съгласно което незабавните плащания 

в евро трябва да бъдат на разположение за всички граждани и предприятия, 

притежаващи банкова сметка в държавите от ЕС и ЕИП. Целта на предложението е 

да се направи така, че всички незабавни плащания в евро да бъдат достъпни на 

поносима цена, сигурни и безпрепятствено обработвани в целия ЕС. 

Чрез незабавните плащания хората могат да преведат пари по всяко време на деня 

в рамките на десет секунди. Те са много по-бързи в сравнение с обичайните кредитни 

преводи, които се получават от доставчиците на платежни услуги само през работно 

време и достигат сметката на получателя едва на следващия работен ден, като това 

може да отнеме до три календарни дни. Чрез незабавните плащания значително се 
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повишават скоростта и удобството за потребителите, например при плащане на 

сметки или получаване на спешни преводи (както при неотложните медицински 

случаи). Освен това те спомагат за 

съществено подобряване на 

паричните потоци и водят до 

икономии на разходи за 

предприятията, особено за МСП, в т.ч. 

търговците на дребно. С тяхна помощ 

се освобождават парите, които сега са 

блокирани при движението си във 

финансовата система (това са т.нар. 

плаващи преводни средства) и които 

ще може да бъдат използвани по-бързо за потребление или инвестиции (всеки ден 

по такъв начин се блокират около 200 милиарда евро). В началото на 2022 г. обаче 

само 11 % от всички кредитни преводи в евро в ЕС са били незабавни. Целта на това 

предложение е да се премахнат пречките, които възпрепятстват по-широкото 

разпространение на незабавните плащания и ползите от тях. 

Предложението, с което се изменя и осъвременява Регламентът за единната зона за 

плащания в евро (SEPA) от 2012 г., съдържа четири изисквания по отношение на 

незабавните плащания в евро: 

➢ Незабавните плащания в евро да бъдат направени общодостъпни, като 

доставчиците на платежни услуги в ЕС, които вече предлагат кредитни 

преводи в евро, биват задължени в определен срок да започнат да предлагат 

и незабавни преводи. 

➢ Незабавните плащания в евро да бъдат направени достъпни ценово, като 

доставчиците на платежни услуги биват задължени да гарантират, че таксата, 

която начисляват за незабавните плащания в евро, не превишава таксата, 

начислявана за обичайните „по-бавни“ кредитни преводи в евро. 

➢ Да се повиши доверието в незабавните плащания, като доставчиците на 

платежни услуги биват задължени да проверяват съответствието между 

номера на банковата сметка (IBAN) и името на получателя, предоставени от 

платеца, така че да предупреждават платеца за евентуална грешка или измама 

преди извършване на плащането. 

➢ Да се премахнат затрудненията при обработката на незабавните плащания в 

евро и същевременно да се запази ефективността на следенето за лица, на 

които са наложени санкции на ЕС, с помощта на процедура, при която 

доставчиците на платежни услуги ще проверяват най-малко веднъж на ден 

дали клиентите им са включени в санкционните списъци на ЕС, вместо да 

проверяват всички операции една по една. 
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С това предложение ще се подкрепят новаторството и конкуренцията на пазара на 

платежни услуги в ЕС, при пълно спазване на действащите правила за санкциите и 

борбата с финансовите престъпления. То ще допринесе и за постигането на по-

общите цели на Комисията за цифровизация и отворена стратегическа автономност. 

Тази инициатива е съобразена с приоритета на Комисията за осигуряване на 

икономика в интерес на хората и създава по-привлекателна инвестиционна среда. 

Достъпността на незабавните плащания и евентуалните такси за тях се различават 

много в отделните държави членки, а това възпрепятства въвеждането на 

незабавните преводи на единния пазар. Затова е необходима намеса на 

законодателно равнище с цел съществено увеличаване на незабавните плащания в 

евро в целия ЕС и освобождаване на ползите от тях за гражданите и предприятията, 

особено МСП, които биха извлекли ползи и от подобрените парични потоци и по-

големия избор на платежни средства. 

С представеното днес 

предложение се изпълнява 

едно от основните 

задължения, поети в 

рамките на Стратегията на 

Комисията за плащанията 

на дребно от 2020 г., чието 

предназначение бе пълно 

въвеждане на незабавните 

плащания в ЕС. То е под 

формата на изменение на Регламента за единната зона за плащания в евро от 2012 

г., който вече съдържа общи разпоредби за всички кредитни преводи в евро (SEPA), 

като сега се добавят особени разпоредби за незабавните плащания в евро (SEPA). 

Предложението съдържа поетапни срокове за изпълнение, които са различни за 

различните елементи на инициативата и съответно за държавите членки от 

еврозоната и извън нея, като целта е да се осигури достатъчно време за изпълнение 

и пълна съразмерност. 

Нови разпоредби за краткосрочното настаняване под наем 

Защо ни е нужен регламент относно събирането и споделянето на данни във 

връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем? 

Краткосрочното настаняване под наем се развива бързо в ЕС, насърчавано главно 

от икономиката на платформите. То поражда ползи за домакините (т.е. отдаващите 

под наем лица), за туристите и като цяло за туристическия отрасъл. Същевременно 

то поражда и предизвикателства, особено за местните общности, които понякога се 

https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/2020-retail-payments-strategy_en
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/2020-retail-payments-strategy_en
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/2020-retail-payments-strategy_en
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сблъскват с такива проблеми, като по-малко жилища на поносими цени, повишение 

на цените, прекомерно големи туристически потоци. 

Ето защо публичните органи на управление в целия ЕС имат нужда от качествени 

данни за краткосрочното настаняване под наем, за да разработват разумни политики 

и да ги прилагат успешно. Органите в целия ЕС предприемат действия за получаване 

на данни от платформите и домакините. Въпреки това те невинаги получават 

надеждни данни, тъй като домакините не регистрират имотите си систематично, а 

онлайн платформите невинаги споделят данни поради различни правни и технически 

причини. Освен това разпокъсаността на различните инициативи за събиране на 

данни води до увеличение на разходите и намаление на ползата от различните 

събирани набори от данни. 

За онлайн платформите, особено МСП, 

и домакините е необходима ясна, 

проста и разумна нормативна уредба, 

за да споделят данни с публичните 

органи. 

Представеното предложение има за 

цел да се създадат рационализирани 

задължения за домакините и онлайн 

платформите за събиране и споделяне 

на данни. То ще замени сегашните 

разпоредби, които са сложни и се различават в отделните държави членки, с една 

ясна и съразмерна с целта нормативна уредба за събирането и споделянето на данни 

на целия единен пазар на ЕС. Новите разпоредби ще допълнят съществуващите 

инструменти, а именно Законодателния акт за цифровите услуги и Директивата за 

административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, благодарение 

на които публичните органи вече разполагат с известни средства и данни. 

❖ Посредством представеното предложение ще бъдат осигурени значими данни 

и средства за публичните органи, така щото в онлайн платформите да се 

допускат само законни обяви. По този начин ще се повишат увереността и 

безопасността на туристите. Публичните органи ще могат също така да 

предоставят по-качествени услуги на туристите и местните общности, в т.ч. по-

качествено управление на отпадъците и водоснабдяването или по-качествени 

транспортни услуги, когато разполагат с по-точна информация за 

краткосрочното настаняване под наем в определени райони. 

Наличността на анонимизирани обобщени данни ще бъде от полза за местните 

общности и за туристическия отрасъл като цяло. Тук се включват много МСП, които 

предоставят такива услуги като почистване или управление на имоти, както и редица 

други оператори, например ресторантьорите и издателите на туристически 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/tax-co-operation-and-control/general-overview/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/tax-co-operation-and-control/general-overview/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en
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пътеводители. Всички те ще могат да използват данните, за да планират дейностите 

си и да разбират по-добре туристическите потоци. 

Групите и сдруженията на граждани също ще имат достъп до обобщените данни, 

което ще им осигури по-добра възможност да допринасят за определянето на 

политиката и да защитават качеството на живот в своята общност. 

❖ Домакините ще извлекат полза от по-простите и ясни правила за 

регистриране и предлагане на услуги по краткосрочно настаняване под наем. 

Съответните органи ще трябва да установят проста процедура в интернет за 

регистрация на домакините. Ще се изисква предоставянето на информация и 

документация, които са необходими и съразмерни с целта. След 

завършването на процедурата по регистрация домакините ще получават 

единен регистрационен номер и ще имат право да започнат дейността си. 

Тъй като публичните органи ще бъдат длъжни да оповестяват разпоредбите за 

краткосрочното настаняване под наем на своите национални уебсайтове, домакините 

ще извличат ползи и благодарение на ясната информация и изисквания. Публичните 

органи ще получават повече данни и следователно отговорните домакини може да 

очакват усъвършенствани разпоредби за краткосрочното настаняване под наем и по-

малко незаконни обяви. 

❖ Предложението няма да засегне 

възможността за публичните органи да 

регулират краткосрочното настаняване под 

наем, а те просто ще трябва да пригодят своите 

системи за регистрация. Предложението е 

напълно съобразено с принципа на 

субсидиарността и с правомощията на 

публичните органи. 

Според предложението националните и местните органи си запазват правото да 

разработват разпоредби и политики за краткосрочното настаняване под наем, за да 

уреждат например въпроси на здравеопазването и безопасността, 

градоустройството, сигурността и данъчното облагане. При това те трябва да зачитат 

принципите на обосноваността (оправдаността) и съразмерността 

(пропорционалността), залегнали в Директивата на ЕС за услугите. 

С помощта на данните, събирани по силата на представеното предложение, 

публичните органи би трябвало да могат по-добре да преценяват положението на 

място и да въвеждат по-целенасочени и съразмерни с целта разпоредби. 

В новите разпоредби се предвижда също така, че публичните органи носят 

отговорността за създаването на система за регистрация. Съществуващите схеми за 

регистрация на национално, регионално или местно равнище може да се запазят, но 
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ще трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията, предвидени в 

представеното предложение. Например публичните органи ще трябва да направят 

така, щото регистрацията да може да се извършва по интернет, и да издават единен 

регистрационен номер на всеки имот. 

 

Превозни средства с нулеви емисии: първото споразумение по 

пакета „Подготвени за цел 55“ ще сложи край на продажбата на нови 

автомобили с емисии на CO2 в Европа до 2035 г. 

Европейската комисия приветства постигнатото миналата нощ споразумение между 

Европейския парламент и Съвета, с което се гарантира, че до 2035 г. всички нови 

леки и лекотоварни автомобили, регистрирани в Европа, ще бъдат с нулеви 

емисии. Като междинна стъпка към постигането на нулеви емисии новите стандарти 

за CO2 ще изискват също така средните емисии на новите леки автомобили да 

намалеят с 55 % до 2030 г., а на новите лекотоварни автомобили — с 50 % до 2030 г. 

Това споразумение бележи първата стъпка към приемането на законодателните 

предложения „Подготвени за цел 55“, внесени от Комисията през юли 2021 г., и 

показва в навечерието на COP27 изпълнението от страна на ЕС на поетите от него 

международни ангажименти в областта на климата. 

Изпълнителният заместник-председател за 

Европейския зелен пакт Франс Тимерманс 

заяви: „Споразумението изпраща силен 

сигнал към промишлеността и потребителите: 

преходът на Европа към мобилност с нулеви 

емисии е вече в ход. Европейските 

производители на автомобили вече доказват, 

че са готови да направят крачка напред, като 

на пазара се пускат все повече и все по-достъпни електрически автомобили. 

Скоростта, с която настъпват промените през последните няколко години, е 

забележителна. Не е учудващо, че това досие е първото в целия пакет „Подготвени 

за цел 55“, по което държавите членки и Европейският парламент постигнаха 

окончателно споразумение.“ 

Този ясен сигнал към производителите и гражданите ще ускори производството и 

продажбата на превозни средства с ниски и нулеви емисии и ще насочи 

автомобилния транспорт по пътя към неутралност по отношение на климата до 2050 

г. Това ново законодателство ще направи транспортната система на ЕС по-устойчива, 

ще осигури по-чист въздух за европейците и ще представлява важна стъпка при 

изпълнението на Европейския зелен пакт. То ясно демонстрира ангажимента на ЕС 

да постигне целите си в областта на климата и показва, че военната агресия на Русия 
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в Украйна не забавя прехода ни към чиста енергия, а по-скоро ускорява работата ни 

и засилва напредъка ни, за да се превърнем в първия в света неутрален по 

отношение на климата континент до 2050 г. 

Днешното предварително споразумение сега изисква официално приемане от 

Парламента и Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще 

бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила. 

o Преразглеждането на стандартите за емисиите на CO2 от леки и лекотоварни 

автомобили е едно от предложенията „Подготвени за цел 55“, представени от 

Комисията през юли 2021 г., с цел политиките на ЕС в областта на климата, 

енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане да бъдат 

адаптирани към намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-

малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. 

o Постигането на тези намаления на емисиите през следващото десетилетие е 

от решаващо значение, ако искаме Европа да се превърне в първия неутрален 

по отношение на климата континент до 2050 г., а Европейският зелен пакт — в 

реалност. Законодателните инструменти са предназначени за постигане на 

целите, договорени в Европейския закон за климата, и за коренна 

трансформация на нашата икономика и общество за справедливо, 

екологосъобразно и проспериращо бъдеще. 

 

DiscoverEU предоставя на младежите 35 000 билета за влак тази есен 

Европейската комисия публикува есенната покана за 

подаване на кандидатури за DiscoverEU, благодарение 

на която 35 000 младежи ще получат железопътна 

карта, за да пътуват из Европа и да се запознаят с 

нейната богата култура. Социалното приобщаване е 

основен приоритет на програмата „Еразъм+“ и 

участниците с увреждания или здравословни 

проблеми могат да бъдат придружавани по време на пътуването си. Освен пътните 

разходи се оказва също и допълнителна индивидуална помощ. Тази година 

националните агенции по „Еразъм+“ стартират също действието за приобщаване по 

DiscoverEU, което дава възможност на организациите, работещи с млади хора с по-

малко възможности, да кандидатстват за безвъзмездни средства. 

Комисията насърчава устойчивото пътуване с железопътен транспорт. Предвидени 

са специфични мерки за младите хора от най-отдалечените региони, отвъдморските 

страни и територии, отдалечените райони и островите. 
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Задълбочаване на връзките между училищата, включени в седмото 

издание на Програмата за училища посланици 
 

В седмата година от старта на 

Програмата за училища посланици 

на Европейския парламент се 

включват 11 нови училища със 

силна мотивация и траен интерес 

към нея. През учебната 2022/23 

година ще бъде поставен по-силен 

акцент върху регионалното 

сътрудничество между училищата в мрежата. 

Програмата за училища посланици на Европейския парламент се заражда като опит 

да компенсира недостатъчните знания за Европейския съюз в средните училища. Тя 

се радва на голям интерес и популярност във всички държави членки и допринася за 

приближаването на Европейския съюз и конкретно на Европейския парламент до 

гражданите на ЕС, като подкрепя ангажираността и активността на младите хора. 

Връзките с училища в други европейски страни се насърчават чрез мрежата от 

училища посланици, в която вече са включени 1572 училища в цяла Европа. За 

улеснение на тяхното партньорство е изградена специална група за училища 

посланици в платформата e-Twinning. 

В България общо 131 училища от 67 града във всички региони на страната са 

участвали в Програмата до момента. Над 2500 ученици повишиха осведомеността си 

за дейността и политиките на Европейския съюз и ролята на Европейския парламент. 

Те се запознаха със същността на европейските ценности, разбраха как 

Европейският съюз допринася за развитието на техния град/регион, научиха повече 

за правата си като европейски граждани и възможностите за обучение, включване и 

работа в държавите членки. Програмата им даде възможност да обсъждат бъдещето 

на Европа, в която искат да живеят. 

Новини от Европейския парламент 
 

https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/media/static/images/import/epas_2022/cvs_092.jpg
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Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на 

медии: краен срок – 26 януари 2023 г. 
Генерална дирекция „Комуникация“ на 

Европейския парламент обяви покана за 

набиране на предложения за отпускане 

на безвъзмездни средства (грантове) за 

съфинансиране на комуникационни 

медийни дейности относно 

предстоящите избори за Европейски 

парламент през 2024 г. 

 Основната цел на настоящата покана за 

представяне на грантови предложения е 

да бъдат отпуснати безвъзмездни 

средства за медийни дейности от страна 

на информационни агенции, телевизионни канали, радиостанции, печатни и онлайн 

медии. Понятието онлайн медии включва както изцяло онлайн медии, така и онлайн 

платформи на печатни / аудиовизуални и други медии. Насърчаване на участието и 

ангажиране на гражданите и организациите на гражданското общество в дебата 

относно предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г. чрез 

организиране на събития (с физическо присъствие и / или онлайн), активиране на 

гражданите онлайн, призиви за действие, обществени консултации, проучвания и др. 

Ключовите критерии за отпускането на безвъзмездните средства включват 

потенциалния обхват, достигнатата аудитория, въздействието на дейностите по 

проектното предложение по отношение повишаването на осведомеността на 

гражданите за дейностите на Европейския парламент, гарантирането на широко 

разпространение и географски баланс и насърчаването на широк обществен дебат 

относно ЕС и изборите за Европейски парламент през 2024 г. 

 

Украинският народ получава наградата "Сахаров" на Европейския 

парламент за 2022 г. 

Членовете на ЕП присъдиха на храбрия украински народ, представляван от 

президента на страната, избрани лидери и гражданското общество, наградата 

"Сахаров" за свобода на мисълта за 2022 г. 

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви лауреата за 2022 

г. в пленарната зала в Страсбург в сряда следобед, след решение на 

Председателския съвет на Парламента (председателят и лидерите на политическите 

групи). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;callCode=EP-COMM-SUBV-2022-MEDIA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;callCode=EP-COMM-SUBV-2022-MEDIA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/media/static/images/import/media_grants_ee24/studio.jpg
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“Тази награда е за украинците, които се сражават на терен. За тези, които са били 

принудени да избягат. За тези, които са загубили роднини и приятели. За всички, 

които се изправят и се борят за това, в което вярват. Знам, че храбрите хора на 

Украйна няма да се предадат, както и ние“, каза тя. 

Непровокираното нашествие в Украйна от страна 

на Русия причинява огромни щети на украинския 

народ. Те не само се борят за защита на своите 

домове, суверенитет, независимост и 

териториална цялост, но и воюват за свободата, 

демокрацията, върховенството на закона и 

европейските ценности "срещу един брутален 

режим, който се стреми да подкопае нашата 

демокрация, да отслаби и раздели нашия Съюз". 

В номинацията се изтъкват усилията на украинския президент Володимир Зеленски 

заедно с ролята на отделни личности, представители на инициативи на гражданското 

общество и на държавни и обществени институции. Сред тях са Държавната служба 

за спешна помощ на Украйна, Юлия Паевска, основател на доброволческа група за 

медицинска помощ “Ангелите на Таира“, Олександра Матвийчук, адвокат и активист 

за правата на човека, движението за гражданска съпротива „Жълта лента“ и Иван 

Фьодоров, кмет на украинския град Мелитопол, който е окупиран от руските сили. 

Връчването на наградата "Сахаров" ще се състои на 14 декември в Страсбург. 

Прочетете повече за другите финалисти за наградата "Сахаров" през 2022 г. тук. 

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда всяка година от 

Европейския Парламент. Създадена е през 1988 г. в чест на лица и организации, 

защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя носи името на съветския 

физик и политически дисидент Андрей Сахаров и включва парична награда от 50 000 

евро. 

Бюджетът на ЕС за 2023 г. трябва да се фокусира върху Украйна, 

енергетиката и пандемията 

 Общият бюджет, определен от ЕП за следващата година е 187.3 милиарда 

евро, преди старта на преговорите с държавите членки 

 Възстановено е необходимото финансиране за ключови програми, съкратени 

от правителствата на държавите от ЕС 

 Над 850 милиона евро са добавени за по-добро справяне с последиците от 

войната в Украйна 

 Значително увеличение за програми по „Еразъм+“, действия в областта на 

климата и трансевропейските мрежи 
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Парламентът гласува позицията си 

относно бюджета на ЕС за 2023 г. 

Членовете на ЕП отмениха почти 

всички съкращения, направени от 

Съвета (за суми над 1.6 милиарда 

евро), и по този начин възстановиха 

проектобюджета до равнището, 

първоначално предложено от 

Европейската Комисия в съответните 

бюджетни линии. 

В допълнение членовете на ЕП 

увеличиха финансирането за 

следните приоритетни политики: 

 

Последици от войната в Украйна 

С общо 853 милиона евро, добавени към проектобюджета на Европейската Комисия, 

членовете на ЕП увеличиха финансирането за инициативи в подкрепа на младите 

бежанци чрез програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, 

украинските изследователи чрез дейности по програми като „Мария Кюри“ в рамките 

на програма „Хоризонт Европа“ и добавиха бюджетни средства по допълнителни 

програми, включително: 

✓ хуманитарна помощ с 250 милиона евро, 

✓ Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с допълнителни 100 милиона евро, 

✓ Инструмента за управление на границите и визите с 25 милиона евро, 

✓ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно 

сътрудничество (ИССРМС — Глобална Европа) за южното и източното 

съседство на ЕС с 162 милиона евро, и 

✓ Европейския фонд за отбрана и военната мобилност с 80 милиона евро. 

 

Енергетика и климат 

С допълнителни 533 милиона евро членовете на ЕП искат да увеличат енергийната 

независимост на ЕС и да подкрепят гражданите и малките и средни предприятия 

(МСП) с високите им сметки за енергия, като същевременно подкрепят екологичния 

преход и биологичното разнообразие. Подкрепяните програми включват: 

✓ програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа“, 

✓ Механизма за свързване на Европа, който финансира изграждането на 

висококачествени и устойчиви трансевропейски транспортни и енергийни 

мрежи, 

✓ програмата LIFE за опазване на околната среда и действия относно 

климатичните промени, 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/07/13/eu-budget-for-2023-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/07/13/eu-budget-for-2023-council-agrees-its-position/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_3473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_3473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_3473
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://youth.europa.eu/solidarity/mission_en
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/echo/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/asylum-migration-and-integration-fund_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en#:~:text=The%20Border%20Management%20and%20Visa,total%20of%20EUR%207.37%20billion.
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/military-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
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✓ програмата „Глобални предизвикателства“. 

 

Поуките от пандемията: здравеопазване, по-добра подготвеност, култура и 

ценности 

Членовете на ЕП възстановиха съкращаването на 200 милиона евро от страна на 

Съвета за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) и добавиха 

допълнителни 25 милиона евро, тъй като пандемията от COVID-19 все още не е 

приключила, което води до необходимост от подкрепа за националните здравни 

системи, за да станат по-устойчиви. Сред другите приоритети са: 

✓ Механизма за гражданска защита на ЕС, 

✓ програма „Творческа Европа“, 

✓ програмата „Цифрова Европа“, 

✓ програмата „Права и ценности“ и Европейската прокуратура. 

 

 

 

 

 

"Устойчиво използване на природните ресурси" - Клас Европа 
 

На 18 октомври 2022 г. се проведе 

присъствено четвъртото занимание 

с Клас Европа на тема "Устойчиво 

използване на нашите природни 

ресурси". По време на урока беше 

обяснено какво се разбира под 

устойчиво използване на природни 

ресурси, защо това е важно за 

всички нас, какви са усилията на ЕС 

природните ресурси да бъдат 

използвани по устойчив начин и каква е ролята на иновациите в този процес. 

Учениците изказаха мнение, че тази тема е застъпена в учебния им процес още от 5-

и клас и понякога честото и много говорене на тази тема може да има обратен ефект 

при подрастващите млади. Други оцениха колко са важни личния пример и 

постоянните усилия на всеки да използваме природните ни ресурси по устойчив 

начин.  

Новини от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца 
 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/node/51393_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://www.eppo.europa.eu/en
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Моята предприемаческа идея за област Враца 
 

Европа Директно Враца взе участие и беше част 

от журито в Официалното представяне на 

предприемачески идеи и награждаването на 

финалистите в конкурса „Моята предприемаческа 

идея за област Враца”. Събитието, инициатива на 

г-н Андрей Новаков, Член на Европейския 

парламент, имаше за цел насърчаване и развитие 

на предприемаческия дух сред младите хора, в 

следните направления: култура, туризъм, образование, обучение и цифровизация. 

Победителите: ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца, СУ „Никола Войводов“ Враца, СУ 

„Св. Климент Охридски“ с. Зверино и Ученически общински съвет Враца ще посетят 

Европейския парламент в Брюксел. 

 

Европа - искам да знам - ТВ предаване на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца 
 

Европейската година на младежта върви ръка за 

ръка с NextGenerationEU, което отваря отново 

перспективите за младите хора, включително 

качествени работни места и възможности за 

образование и обучение за Европа на бъдещето, 

и подкрепя участието на младите хора в 

обществото. 

Европейската година на младежта е насочена към 

постигане на полезни взаимодействия и допълва 

други програми на ЕС в полза за младежта в целия 

спектър на политиката. Освен „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност с 

бюджети съответно от 28 милиарда евро и 1 милиард евро за текущия финансов 

период, гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост създават нови 

възможности за младите хора. 

Вижте телевизионното предаване "Европа - искам да знам", част от работната 

програма на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца за 2022 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=lp7epP4-S7U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lp7epP4-S7U


Информационен бюлетин Европа Директно Враца Септември- Октомври 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 предлагана препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, 

гарантиращ активно приобщаване, както призовава държавите членки да модернизират своите 

схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни. Минималният доход представлява 

парични плащания, които помагат на нуждаещите се домакинства да постигнат определено 

равнище на доходите, позволяващо им да плащат сметките си и да водят достоен живот.  

 
Комисията обяви осемте победители — от земеделски стопанин до ресторант — в първите по 
рода си награди на ЕС за биологично производство. Макар да са от различни държави — Австрия, 
Белгия, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция, всички те представляват 
растежа и иновациите в европейския сектор на биологичното производство и веригата за 
създаване на стойност, както и приноса на тези иновации за намаляване на въздействието на 
селското стопанство върху климата и околната среда.  

 
Според окончателните данни за смъртните случаи по пътищата на ЕС за 2021 г., публикувани от 
Европейската комисия, загиналите са около 19 900 души. Това е увеличение с 6 % в сравнение с 
2020 г. Увеличението следва безпрецедентния годишен спад от 17 % между 2019 г. и 2020 г., 
силно повлиян от по-ниските равнища на трафика, дължащи се на ограничителните мерки, 
наложени от пандемията. През 2021 г. в целия ЕС имаше средно 45 смъртни случая по пътищата 
на един милион жители (от 20/милион в Швеция и 22/милион в Дания до 81/милион в България 

и 92/милион в Румъния). Предварителните данни за първите седем месеца на 2022 г. показват средно увеличение с над 
10 % на смъртните случаи по пътищата в сравнение със същия период на 2021 г. 

България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 111.5 милиона евро чрез REACT-EU по 
линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа, да 
подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване. 
В България 18.6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвимите групи, като например 
храна. Ваучери ще бъдат раздадени и на хора, избягали от руското нашествие в Украйна, които 
могат да бъдат разменени за храна и всекидневни стоки, като например облекло и учебни 

помагала за деца. Освен това 36.4 милиона евро ще бъдат отпуснати за мерки за възстановяване след пандемията, 
насочени към запазване на работните места и подобряване на услугите за полагане на грижи за хора с увреждания. От тях 
23.8 милиона евро ще подкрепят проект „Солидарност“, който помага на 9 000 души, бягащи от руското нашествие в 
Украйна, да се интегрират на българския пазар на труда, като заедно с това се предлагат психологическа подкрепа, 
кариерно ориентиране и консултиране. 

Европейската комисия представи предложение за нов законодателен акт за киберустойчивост с 
цел защита на потребителите и предприятията от продукти с недостатъчни защитни функции. 
Това е първо по рода си законодателство за целия ЕС, което въвежда задължителни изисквания 
за киберсигурност за продуктите с цифрови елементи през целия им жизнен цикъл. 

 

 

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/ 

Акценти от месеците 
 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en

