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Повече сила и устойчивост на европейската икономическа и 

финансова система 

 

Европейската комисия представи нова стратегия за стимулиране на откритостта, 

силата и устойчивостта на икономическата и финансова система на ЕС през 

следващите години. Предназначението на тази стратегия е да се осигури по-

добра възможност за Европа да играе водеща роля в световното икономическо 

управление, като същевременно ЕС се предпазва от нелоялни практики и 

злоупотреби.  

Заедно с това се заявява и волята на ЕС да полага усилия за по-устойчива и 

открита световна икономика, добре работещи международни финансови пазари 

и многостранната система въз основа на правила. Стратегията е съобразена с 

амбицията на председателя Фон дер Лайен Комисията да играе геополитическа 

роля и е продължение на Съобщението на Комисията от май 2020 г. „Часът на 

Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“. 

Предложеният подход се основава на три взаимно подсилващи се стълба: 

Укрепване на международната роля на еврото, развитие на инфраструктурните 

дружества на финансовите пазари в ЕС и 

насърчаване на еднаквото прилагане и 

принудително изпълнение на наложените 

от ЕС санкции. 

Стратегията е съобразена с амбицията на 

председателя Фон дер Лайен Комисията 

да играе геополитическа роля и е 

продължение на Съобщението на 

Комисията от май 2020 г. „Часът на 

Европа: възстановяване и подготовка за 

следващото поколение“. 

Предложеният подход се основава на три взаимно подсилващи се стълба: 

Укрепване на международната роля на еврото, развитие на инфраструктурните 

дружества на финансовите пазари в ЕС и насърчаване на еднаквото прилагане и 

принудително изпълнение на наложените от ЕС санкции. 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
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Комисията приветства споразумението за допълнителна 

финансова подкрепа за най-нуждаещите се в рамките на                  

REACT-EU 

Европейският парламент гласува политическото споразумение, постигнато от 

съзаконодателите, по предложението на Комисията за предоставяне на повече 

средства в подкрепа на най-нуждаещите се лица в Европа на етапа на 

възстановяване. 

Държавите — членки на ЕС, 

могат скоро да използват 

средства от пакета „Помощ за 

възстановяване в полза на 

сближаването и териториите на 

Европа“ (REACT-EU), който 

предоставя допълнителни 

ресурси за справяне със 

социалното и икономическото 

въздействие на пандемията от 

коронавирус, за програми, финансирани от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD).  

FEAD вече предоставя храна, облекло и друго основно материално подпомагане 

на тези, които най-много се нуждаят от него, и финансира дейности в подкрепа 

на социалното им приобщаване. От 2014 г. насам средно около 13 милиона души 

се възползват всяка година. Според доклад на Европейската федерация на 

хранителните банки търсенето се е увеличило до 50 % в сравнение с периода 

преди кризата с коронавируса. 

Инструментът на ЕС за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 

милиарда евро включва 47.5 милиарда евро за REACT-EU. Тази инициатива добавя 

финансиране към текущите програми на политиката на сближаване и FEAD. 

Финансирането може да бъде изразходвано до края на 2023 г., като по този начин 

се преодолее разминаването между реакцията при извънредни ситуации при 

кризи и дългосрочното възстановяване, подкрепено от новите програми в 

рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. 

Страните от ЕС могат гъвкаво да решат как да разделят допълнителните средства 

от REACT-EU между фондовете. Повечето държави членки планират да отделят 

част от тези допълнителни средства за FEAD, което ще позволи на програмите да 

продължат да подкрепят най-нуждаещите се. Съгласно изменението на 

Регламента за FEAD вече е възможно да се използва процент на съфинансиране 

от ЕС в размер до 100 %, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с 

достатъчно финансови средства за бързо прилагане на мерки за подпомагане на 

най-нуждаещите се лица. Освен това в съответствие с REACT-EU 11 % от 

допълнителните средства за 2021 г. ще бъдат предварително финансирани. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
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Европейската комисия одобри 79 млн. евро в подкрепа на 

микропредприятията, малките и средните предприятия в 

България 

Европейската комисия одобри българска 

схема в размер на 79 млн. евро 

(приблизително 156 млн. лв.) в подкрепа 

на микропредприятията, малките и 

средните предприятия, засегнати от 

пандемията от коронавирус. 

Схемата е одобрена съгласно Временната 

рамка за държавна помощ, приета от ЕС, и 

ще бъде съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. 

Помощта ще бъде достъпна за предприятия, осъществяващи дейност в 

определени сектори и отговарящи на определени изисквания, определени от 

България, чиито дейности са били преустановени или ограничени от 

правителствени ограничителни мерки срещу разпространението на 

коронавируса. Размерът на безвъзмездните средства, които всеки бенефициер 

може да получи, ще бъде изчислен чрез сравняване на неговия оборот (без ДДС) 

през засегнатия период със същия период на предходната година (или оборота 

за октомври 2020 г. за бенефициери, открити след 1 януари 2020 г.). 

Безвъзмездните средства ще възлизат или на 10 %, или на 20 % от оборота, в 

зависимост от сектора на дейност на бенефициера, до максимум 150 000 лева 

(приблизително 76,694 евро). 

Подкрепата ще помогне на фирмите да покрият част от своите оперативни 

разходи и да подкрепят дейностите, необходими за преодоляване на недостига 

на средства или липсата на ликвидност в резултат на пандемията. Комисията 

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

рамка. По-специално, помощта няма да надвишава 800 000 евро на дружество и 

може да се предоставя до 30 юни 2021 г. Комисията стигна до заключението, че 

мярката е необходима, целесъобразна 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. Неповерителната версия на решението ще бъде 

представена под № SA.60454 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на 

Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, 

свързани с поверителността на данните, бъдат решени. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Новото мобилно приложение „Еразъм+“ е още една стъпка 

напред за европейска студентска карта през 2022 г. 

„Мобилността, възможността за образование и стаж в държава от Европейския 

съюз са сред най-популярните дейности на програма „Еразъм+“. Новата 

програма с постигнатия почти удвоен бюджет от 26 милиарда евро ще бъде по-

приобщаваща и достъпна. Тя ще предлага подкрепа за по-широк кръг от 

участници и допълнителни възможности, включително нов тип смесена 

мобилност. С приложението „Еразъм+“ студентите ще разполагат с единно 

пространство за споделяне на опит и информация. Целта е то да се превърне в 

единна онлайн точка за достъп до информация и услуги, която да им позволи да 

извършват от чужбина всички административни стъпки онлайн“. Това заяви 

българският еврокомисар Мария Габриел при откриване на онлайн 

конференцията, посветена на създаването на новото мобилно приложение 

„Еразъм+“.  

Събитието обедини 

1500 студенти, 

представители на 

студентски 

организации и висши 

учебни заведения. 

Първата версия на 

новото приложение е 

вече достъпна в Google 

Play и App Store, както и 

на интернет страницата erasmusapp.eu. Тя съдържа основната структура и 

характеристики, като съдържанието трябва да бъде попълвано в процес на 

съвместно създаване със самите студенти и студентски организации. 

Приложението ще бъде финализирано през септември 2021 г. Настоящата 

първоначална версия съдържа и начини за идентифициране и удостоверяване 

на самоличността на студентите, разработени в контекста на студентската схема 

за електронна идентификация, т.е. студентите могат да използват своите 

национални университетски квалификации при създаването на профилите си. 

Чрез връзка с мрежата „Еразъм без документи“ те ще могат да идентифицират 

приемащи университети, да подпишат своите споразумения за обучение, да 

намерят практическа информация, прояви или специални отстъпки. 

„Това е важна стъпка за реализирането на ключовата ми инициативата за 

европейска студентска карта. Новото приложение „Еразъм+“ е част от 

амбициите ни да направим по-отворен и достъпен уникалния опит по програма 

„Еразъм+“ за повече млади хора — не само във висшето образование, но и в 

училищата, в областта на професионалното образование и обучение. Разчитаме 

на съдействието на студенти, студентски организации, висши учебни заведения 

за идеи и предложения, чрез които да добавим нови функции и характеристики 

към приложението преди официалния му старт му през септември тази година.“, 

заключи Мария Габриел. 

https://erasmusapp.eu/
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Разширена програма за мониторинг на платформите с акцент 

върху ваксините 

Европейската комисия публикува доклади за допълнителни действия, 

предприети от подписалите Кодекса за поведение за борба с 

дезинформацията относно коронавируса. 

Те показват, че интернет 

платформите са подобрили 

видимостта на достоверното, 

авторитетно съдържание и 

милиони потребители са били 

насочени към специализирани 

източници на информация. 

Платформите също така 

включиха политики по 

отношение на услугите си за 

премахване на 

дезинформацията относно 

ваксините, а именно - блокиране на стотици хиляди профили, предложения и 

реклами, свързани с коронавируса и дезинформацията, свързана с ваксините, 

като засилиха работата си с проверителите на факти, за да популяризират 

провереното съдържание относно ваксинацията. 

Тази партида от доклади отбелязва края на първоначалния 6-месечен отчетен 

период. Като се има предвид значението на това докладване в настоящия 

епидемиологичен контекст, програмата ще продължи и през следващите 6 

месеца. Комисията също така поиска от онлайн платформите да предоставят 

повече данни относно развитието на разпространението на дезинформация по 

време на кризата с коронавируса и относно локалното въздействие на техните 

действия в държавите от ЕС. 

 

Месечната програма за докладване беше създадена в рамките на съвместното 

съобщение от 10 юни 2020 г., за да се осигури отчетност пред обществеността за 

усилията, положени от платформите и съответните асоциации от индустрията за 

ограничаване на онлайн дезинформацията, свързана с коронавируса. Днешните 

доклади се съсредоточават върху действията, предприети през декември 2020 

г. от Facebook, Google, Microsoft, Twitter и TikTok. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/700350
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation?etrans=bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation?etrans=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020JC0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020JC0008
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Нови правила за електронна търговия с ДДС за целия ЕС от 

01.07.2021 

От 1 юли 2021 г. задълженията за данък върху добавената стойност (ДДС) ще 

бъдат опростени за компаниите, извършващи онлайн трансгранични продажби 

на стоки или услуги. Новите правила ще гарантират, че доставките се заплащат 

в съответствие с принципа на данъчно облагане в държавата-членка по 

местоназначение. 

Очертавайки новите правила за електронна търговия с ДДС, Европейската 

комисия публикува  Обяснителни бележки на 30 септември, както и примери за 

приложения за онлайн бизнеса. 

Въз основа на Mini One Stop Shop (MOSS) и пакет за електронна търговия с ДДС. 

Тези правила ще се прилагат от 1 юли 2021 г., вместо от 1 януари 2021 г., както 

беше планирано по-рано. Това означава, че държавите-членки и предприятията 

имат повече време за подготовка. 

Стартирала през 2015 г., MOSS е електронна система, която има за цел да 

помогне на доставчиците на телекомуникационни услуги, телевизия и радио да 

декларират ДДС върху услугите за далекосъобщения, радиоразпръскване и 

електронни (TBE) в ЕС. 

Декларациите се правят чрез уеб портал в държавата-членка, в която са 

идентифицирани. MOSS е на разположение на данъчнозадължени лица, 

установени в и извън ЕС. Без тази система доставчикът ще трябва да се 

регистрира във всяка държава-членка, в която той или тя предоставя услуги. 

Вторият стълб на новите правила, пакетът за електронна търговия с ДДС има за 

цел да улесни трансграничната търговия.  Има за цел да се бори с измамите с 

ДДС и да осигури лоялна конкуренция за предприятията от ЕС. От 2017 г. бяха 

приети различни мерки, както следва: 

Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета, Регламент (ЕС) 2017/2454 на Съвета и 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2459 на Съвета, публикувани през 2017 г. 
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Директива на Съвета (ЕС) 2019/1995 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 

на Съвета през 2019 г. Регламент (ЕС) 2020/194 през 2020 г. 

 Какво ще се промени? Новите правила имат за цел да облекчат трансграничните 

онлайн продажби, като се справят с предизвикателствата, произтичащи от 

режимите на ДДС за дистанционни продажби на стоки и от вноса на пратки с 

ниска стойност. 

Наред с други мерки, MOSS ще бъде разширен и за други услуги, което ще доведе 

до по-голямо обслужване на едно гише (OSS), ще бъде създадена нова специална 

схема за стоки, внесени от трети страни (не надвишаваща 150 евро), и ще бъде 

създаден електронен интерфейс въведена за предприятия, улесняващи 

доставките на стоки и услуги. 

Какво следва? Очаква се на 1 юли 2021 г. да влезе в сила разширяването на MOSS 

и специалните разпоредби относно задълженията на електронните интерфейси. 

 

REGIOSTARS 2021 

Наградите REGIOSTARS са ежегоден конкурс, организиран от Европейската 

комисия, Генерална дирекция за регионална и градска политика. Целта му е да 

се идентифицират добри практики в регионалното развитие и да се покажат 

иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да бъдат 

привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на проекти          

в ЕС. 

Тазгодишното издание на конкурса REGIOSTARS 2021 има пет категории, в които 

можете да кандидатствате онлайн до 9 май 2021 г. 
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Ваксини срещу COVID-19: ЕС трябва да отговори с единство и 

солидарност 

Евродепутатите изразиха широка подкрепа за общия подход на ЕС за борба с 

пандемията и призоваха за пълна прозрачност по отношение на договорите и 

внедряването на ваксини срещу COVID-19. 

По време на пленарен дебат евродепутатите обмениха мнения с Ана Паула 

Закариас, португалски държавен секретар по европейските въпроси, и Стела 

Кириакиду, комисар на ЕС по въпросите на здравеопазването и безопасността на 

храните. 

Голяма част от евродепутатите изразиха подкрепата си за единния подход на ЕС, 

който гарантира бързото разработване на ваксини и осигурява достъп до ваксини 

за всички европейски граждани. В същото време те изразиха съжаление относно 

„здравния национализъм“, включително предполагаеми паралелни договори, 

подписани от държавите членки, или опити да се конкурират помежду си. За да 

гарантира европейския успех, ЕС трябва да отговори с единство и солидарност, 

като всички равнища на управление работят заедно, заявяват членовете на ЕП. 

Депутатите призоваха условията на договорите между ЕС и фармацевтичните 

дружества, включващи публични средства, да бъдат напълно прозрачни. 

Последните усилия на Комисията за даване на възможност на евродепутатите да 

консултират един непълен договор, бяха счетени за недостатъчни. Членовете на 

ЕП отново заявиха, че само пълната прозрачност би могла да спомогне за борбата 

с дезинформацията и за изграждане на доверие в кампаниите за ваксинация в 

цяла Европа. 

Участниците в дебата отбелязаха 

и глобалното измерение на 

пандемията от COVID-19, което 

изисква глобални решения. ЕС 

носи отговорност да използва 

позицията си на сила, за да оказва 

подкрепа на най-уязвимите си 

съседи и партньори. Пандемията 

може да бъде преодоляна само 

след като всички хора имат равен 

достъп до ваксини, а не само тези 

в богатите държави, добавиха 

евродепутатите. Гледайте видеозаписа на дебата тук.  

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=bd100444-e90a-86a9-86ab-0f69189e39de&date=20210119
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Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги 

правила за потребление и рециклиране в ЕС 

• Необходимо е въвеждане на обвързващи цели на ЕС до 2030 г. за 

използването на материали и отпечатъка от потреблението 

• Директивата за екодизайн трябва да включва и продукти, които не са 

свързани с енергопотреблението 

• Целите на Зеления пакт могат да бъдат постигнати единствено чрез 

модела на кръгова икономика 

Парламентът прие всеобхватни 

политически препоръки за 

постигането на икономика, 

която да бъде неутрална по 

отношение на въглеродните 

емисии, екологично устойчива, 

нетоксична и изцяло кръгова 

най-късно до 2050 г. 

Приетия докладът с 574 гласа 

„за“, 22 „против“ и 95 

„въздържал се“, е изготвен в 

отговор на Плана за действие на Европейската комисия за кръговата икономика. 

Парламентът настоява през 2021 г. Европейската комисия да представи ново 

законодателство, с което да бъде разширен обхватът на Директивата за 

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

енергопотреблението. Трябва да бъдат определени специфични за продуктите 

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

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

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

съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси 

и енергия. Други ключови препоръки са подробно описани тук. 

В рамките на пленарния дебат евродепутатите също подчертаха, че постигането 

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

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

и възможности за бизнеса. Съществуващото законодателство в областта на 

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

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

опаковки и електроника, добавиха евродепутатите. 

 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0125
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210122IPR96214/obvrzvashchi-tseli-za-2030-gh-za-ustoychivo-potreblenie-na-surovini-i-materiali
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ЕП: Минималната работна заплата е средство за преодоляване на 
неравенството и бедността сред работещите 
 

• Повишаване на минималните работни заплати над прага на бедността 
• Трудовото законодателство и разпоредбите за социална сигурност трябва 

да обхващат и работещите през платформи 
• Жените са изложени на по-висок риск от бедност, отколкото мъжете 

За справяне с неравенството и 
бедността сред работещите, ЕП 
призовава за минимална работна 
заплата, равни условия на труд за 
работещите през платформи и 
по-добро равновесие 
междупрофесионалния и личния 
живот. 
Принципът, че „трудът е най-
добрият начин за борба срещу 
бедността“ не се прилага за 

нископлатените сектори, както и за тези, които работят при несигурни и 
нетипични условия на труд. Ето защо евродепутатите настоятелно призовават 
Комисията и държавите членки да включат предотвратяването на бедността сред 
работещите в общата си цел за изкореняване на бедността в ЕС. 
Европейска директива относно минималната работна заплата 
Евродепутатите приветстват предложението на Комисията за директива на ЕС 
относно адекватните минимални работни заплати, като го описват като важна 
стъпка, за да се гарантира, че всеки може да изкарва прехраната си от работата 
си и да участва в обществeния живот. Директивата следва да гарантира, че 
законоустановените минимални работни заплати, където това е приложимо, 
винаги се определят над прага на бедността, подчертават те. Също така се 
пояснява, че работодателите не следва да приспадат разходите необходими за 
извършване на работа, като например настаняване, необходимото облекло, 
инструменти, лични предпазни средства и друго оборудване, от минималната 
работна заплата. 
Равни условия на труд за работещите през платформи 

Евродепутатите подчертават, че законодателната рамка относно минималните 

условия на труд трябва да се прилага за всички работници като друг основен 

елемент в борбата срещу бедността сред работещите. Това включва нетипични 
или нестандартни работници в цифровата икономика, които често работят при 
несигурни условия. Те също трябва да бъдат обхванати от съществуващото 
трудово законодателство и разпоредби за социална сигурност, както и да могат 
да участват в колективно договаряне. 
Баланс между работа и личен живот 
Според евродепутатите транспонирането и прилагането на Директивата относно 

равновесието между професионалния и личния живот е от ключово значение за 

борбата с бедността и неравенството. Като се има предвид, че жените са 
изложени в по-голяма степен на риск от бедност и социално изключване, 
отколкото мъжете, преодоляването на разликата в заплащането на жените и 
мъжете и гарантирането на достъп до достъпни и качествени грижи за децата са 
важни стъпки в това отношение. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32019L1158
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Международен ден на жената през 2021 г.: жените в борбата 
срещу COVID-19 
 
По повод на Деня на жената на 8 март Европейският парламент подчертава 
ключовата роля, която играят жените по време на кризата с коронавируса. 
 
В болници, домове за специални грижи и в отделните домакинства жените са 
тези, които водят битката срещу пандемията от COVID-19. В други сектори 
жените заемат несигурни работни места, които са заплашени от изчезване 
вследствие на кризата. Освен това затварянето вкъщи доведе до ръст на 
домашното насилие. Тези проблеми и неравенства изискват спешни решения. 
 
Европейският парламент ще отбележи Деня на жената по време на пленарната 
сесия на 8 март. Видео послание по случая ще изпрати министър-председателят 

на Нова Зеландия Джасинда Ардърн.  
 
На предна линия срещу пандемията 
Парламентарната комисия по равенството на 
половете организира на 4 март среща с 

депутати от националните парламенти 
под мотото „Ние сме силни: Жените, 
водещи борбата срещу COVID-19“. 

 
Конференцията беше открита от 
председателя на Европейския парламент 

Давид Сасоли и от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и беше 
водена от председателя на парламентарната комисия по равенството на 
половете Евелин Регнер. Сред участниците ще бъдат еврокомисарят Хелена 
Дали и президентът на Гърция Екатерини Сакеларопулу. 
 
В рамките на срещата се проведе дискусия за уроците от кризата, по време на 
която жени на различни позиции – политически лидери, здравни експерти и 
активисти за равенство на половете, ще споделят опита си и съвети за 
овластяване на жените. 
 
Проведе се също семинар за жените в научната област и в оказването на грижи. 
Той беше с изследователи от фармацевтичната индустрия, здравни и социални 
работници, експерти и депутати.   
 
На 8 март председателят на парламентарната комисия по равенството на 
половете Евелин Регнер ще отговаря на живо във Facebook на въпроси за правата 
на жените в ЕС и как се промени положението в резултат от 
пандемията. Включете се на живо на 8 март от 12 часа българско време. 
 
Малко по-късно г-жа Регнер ще участва заедно с полската активистка за права 
на жените Аня Рубик в дискусия на живо в Instagram относно ограниченията на 

възможностите за аборт в Полша.   

 
 

https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/anja_rubik/
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„Моят град – достъпен за всички“ 
 

 
При голям интерес преминаха 
онлайн срещите дискусии на тема 
„Моят град – достъпен за 
всички“, които център Европа 
Директно Враца към Търговско-
промишлена палата – Враца 
организира за областите Враца, 
Монтана, Ловеч и Плевен, в 
партньорство с Областните 
информационни центрове в тези 
градове. 

 
Програмата на срещите включваше представяне Политиката на Регионалното 
развитие и сближаване в Европейския съюз 2021-2027 и европейската награда 
„Достъпен град“, заедно с добри практики от европейски градове, участвали в 
конкурса „Достъпен град“. Експертите на Областните информационни центрове 
във Враца и Монтана представиха „Новите подходи в регионалната политика в 
България за периода 2021-2027 г. 
В резултат на бюджета за политиката на сближаване за 2014-2020 г. – основната 
инвестиционна политика на ЕС: 

• Над 44 милиона души имат достъп до по-добро здравеопазване; 
• Около 7 милиона студенти се образоват в обновени сгради; 
• Над 1 милион предприятия получават финансиране и съвети как да 

развиват своята дейност; 
• Над 420 000 души намират нова работа; 
• Почти 15 милиона повече семейства имат достъп до високоскоростна 

интернет връзка; 
• Построени са около 3100 км пътища; 
• Ремонтирани са над 9300 км пътища; 

Общата селскостопанска политика, която също получава финансиране от 
бюджета на ЕС, подкрепя земеделските стопани, помага им да продължат да 
произвеждат качествени и достъпни храни и гарантира, че в бъдеще повече хора 
ще искат да работят като земеделски стопани. Освен това тя подкрепя 
опазването на околната среда и богатото биологично разнообразие в Европа. 
  
 По време на срещата бяха представени новите моменти в политиката на 
Регионалното развитие и сближаване в Европейския съюз след 2020 година. 
Подчертано бе, че междурегионалното и трансграничното сътрудничество ще 
бъде улеснено от новата възможност даден регион да използва част от своите 
собствени средства за финансиране на проекти навсякъде в Европа, съвместно 
с други региони. Новото поколение програми за междурегионално и 
трансгранично сътрудничество (Interreg) ще помогнат на държавите членки да 
се справят с трансграничните пречки и да разработват съвместни услуги. 
Комисията предлага нов инструмент за граничните региони и страните, желаещи 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА 
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да хармонизират своите правни рамки — Европейски трансграничен механизъм. 
Въз основа на успешен пилотен проект от 2014—2020 г. Комисията предлага 
създаването на междурегионални иновационни инвестиции. На регионите с 
подходящи активи за интелигентна специализация ще бъде предоставена повече 
подкрепа за изграждането на паневропейски клъстери в приоритетни сектори 
като големите информационни масиви, кръговата икономика, 
усъвършенстваните технологии за производство и киберсигурността. 
Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде 
жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на 
неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и 
вътрешнорегионалните различия. 
Представянето на европейската награда „Достъпен град“, заедно с добри 
практики от европейски градове, участвали в конкурса „Достъпен град“ през 
2020 г. предизвика у участниците в онлайн дискусията поводи за дискутиране на 
идеи, които искрено се надяваме, че в следващите години ще се превърнат в 
част от концепции за интегрирани териториални инвестиции. 

 
 
 

Чайна „Европа“– пространство за дискусии и малки работилници 

 

Чайна „Европа“– пространство 
за дискусии и малки 
работилници организира 
информационен център Европа 
Директно Враца към Търговско-
промишлена палата – Враца. Тя 
бе посветена на Програмата 
„Еразъм+“. „Еразъм“ е една от 
най-популярните и успешни 
програми на ЕС. Започнала 
преди 30 години, тя е помогнала на над 9 милиона души да учат, да работят или 
да извършват доброволческа дейност в чужбина. В рамките на „Еразъм“ всяка 
година се установяват над 2000 международни партньорства. 
В малката работилница „Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+“ 
и дискусията на тема „Промяна културата на образованието към учене през 
целия живот“ участваха част от проектните екипи по програмата Еразъм+  на СУ 
„Христо Ботев“-гр. Враца, ПГТР – гр. Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов“- Враца, 
ПТГ "Никола Й. Вапцаров"- Враца, ПЕГ „Йоан Екзарх“- Враца . Всяко училище 
представи проектите по програма Еразъм+, които изпълнява или е изпълнявало. 
Малката работилница включваше представяне на характерни за  страни-
партньори кулинарни ястия, приготвяне на традиционна закуска от 
Португалия,  театрални методи и практики за самоусъвършенстване, 
благодарение на менторска програма, игра на флорбол и поставяне на бизнес 
предизвикателства. 
Мария Панайотова, ръководител на център Европа Директно Враца, представи 
новата програма Еразъм+ 2021 – 2027 и провокира  участниците да създават 
партньорства помежду си. 
Всички участници в Чайна «Европа» се обединиха около факта, че Програма 
„Еразъм +“ създава многобройни възможности за мобилност и сътрудничество в 
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областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя предоставя 
ценни умения и опит на участниците и помага за модернизирането на 
образованието, обучението и работата с младежта в цяла Европа. 
Новата програма (за периода 2021 – 2027 г.) има за цел да бъде още по-
приобщаваща, по-достъпна и по-устойчива. Сред важните цели са подкрепата на 
цифровия преход в европейското образование и подпомагането на изграждането 
на европейското пространство за образование. За да бъдат постигнати тези цели, 
новата програма е разработена така, че да бъде по-лесно достъпна от всякога за 
организациите. 

 
 
 
 
 
 

 
Комисията предлага актуализация на координирания подход при 
ограниченията на свободното движение 

 
Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета от 

октомври миналата година за координиране на мерките, засягащи 
свободното движение в Европейския съюз. С оглед на новите варианти на 
коронавируса и големия брой нови инфекции в много държави членки е 
необходимо силно да се обезсърчат неналожителните пътувания, като 
същевременно се избягват затварянето на границите или общите забрани за 
пътуване и се гарантира, че функционирането на единния пазар и веригите 
на доставки остават непрекъснати. 

 
Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите 
публикуваха резултатите от проверка на уебсайтове („едновременна 
проверка“), която се провежда всяка година с цел установяване на 
нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите в 
рамките на онлайн пазарите. 
Тази година за първи път досега „едновременната проверка“ бе насочена 
към заблуждаващи твърдения за екологосъобразност, представляващи 
практика, при която предприятия твърдят, че правят повече за околната 
среда, отколкото в действителност.  

 
 
 
 
 

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 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
mailto:eudirectvratsa@gmail.com
https://www.facebook.com/eudirectvratsabg/
http://europedirect.cci-vratsa.org/

