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ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 



 

EK предлага временни мерки за 

справяне с извънредната ситуация 

по външната граница с Беларус 

 

 
Европейската комисия представя набор от 
временни мерки в областта на убежището и 
връщането, за да помогне на Латвия, Литва 
и Полша да се справят с извънредната 
ситуация на външната граница на ЕС с 
Беларус. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 
 
 

Европейската комисия прие 
няколко инициативи за 

цифровизиране на правосъдните 
системи в ЕС, за да станат те по-

достъпни и по-ефективни. 
Основната цел на мерките е 

ЕК прие няколко инициативи за 
цифровизиране на правосъдните системи в 
ЕС, за да станат те по-достъпни и по-
ефективни. Основната цел на мерките е 
цифровите комуникационни канали да 
започнат да се използват по подразбиране 
при трансгранични съдебни дела. 
 

Държавна помощ: Европейската 

комисия одобрява увеличение на 

капитала на Фонда на фондовете в 

размер на 11,2 млн. евро 

Европейската комисия одобри увеличение 
на капитала на Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България (ФМФИБ) 
в размер на 11,2 млн. евро (21,9 млн. лева), 
поискано от българската държава. 

Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

EK приема преразгледани насоки 

относно държавните помощи при 

рисково финансиране 

Европейската комисия прие преразгледани 
насоки относно държавните помощи за 
насърчаване на инвестициите в рисково 
финансиране (Насоки за рисково 
финансиране). 

Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1417
https://europedirectdobrich.eu/?p=1420
https://europedirectdobrich.eu/?p=1422
https://europedirectdobrich.eu/?p=1426


 

 

 

EK приема преразгледано 

съобщение относно застраховането 

на краткосрочни експортни 

кредити 
 

 
Европейската комисия прие преразгледано 
съобщение относно застраховането на 
краткосрочни експортни кредити (наричано 
по-нататък „Съобщението за 
краткосрочните кредити“). 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

През цялата 2022 г. Комисията ще 
координира редица дейности в тесен 
контакт с Европейския парламент, 
държавите членки, регионалните и 
местните органи, младежките организации 
и самите млади хора. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

EK приветства политическото 
споразумение за Европейската 

година на младежта 

ЕС засилва защитата срещу 
икономическата принуда 

Европейската комисия предложи мощен 
нов инструмент за противодействие на 
използването на икономическа принуда от 
трети държави. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

EK предоставя всеобщ достъп до 
софтуер в полза на предприятията, 

новаторите и областите от 
обществен интерес  

 

 
Европейската комисия прие нови правила 
за софтуера с отворен код, които ще 
позволят нейните софтуерни решения да 
бъдат публично достъпни, когато се очакват 
потенциални ползи за гражданите, 
дружествата или обществените услуги. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1429
https://europedirectdobrich.eu/?p=1431
https://europedirectdobrich.eu/?p=1434
https://europedirectdobrich.eu/?p=1440


 
 

 

Мария Габриел: Културата е 

катализатор за устойчиво 

възстановяване на икономиките в 

ЕС 
 

 
„Културата е неизменна част от 
европейската и националната ни 
идентичност.  Тя има силно социално и 
икономическо измерение.  Секторите на 
културата и творчеството генерират около 
4% от БВП на ЕС през 2019 г. и над 7 
милиона работни места. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Българският еврокомисар Мария Габриел е 
домакин на Четвъртата европейска среща 
на върха на ЕС по въпросите на 
образованието. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Повече инвестиции в образование 
ще предопределят успешното 

изпълнение на целите ни за 
следващото десетилетие 

EK представя план за действие за 
насърчаване на социалната 

икономика и за създаване на 
работни места 

Европейската комисия представи днес план 
за действие, за да помогне на европейската 
социална икономика да просперира, като 
използва своя икономически потенциал и 
потенциал за създаване на работни места. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Предложения на ЕK за 
подобряване на условията на труд 

при работа през цифрови 
платформи  

 

 
Европейската комисия прие нови правила 
за софтуера с отворен код, които ще 
позволят нейните софтуерни решения да 
бъдат публично достъпни, когато се очакват 
потенциални ползи за гражданите, 
дружествата или обществените услуги. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1443
https://europedirectdobrich.eu/?p=1446
https://europedirectdobrich.eu/?p=1448
https://europedirectdobrich.eu/?p=1450


 

 

 

Представиха общоевропейски 

подход за признаването на 

микроквалификациите в 

образованието и обучението 
 

 
Европейската комисия прие преразгледано 
съобщение относно застраховането на 
краткосрочни експортни кредити (наричано 
по-нататък „Съобщението за 
краткосрочните кредити“). 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Европейската комисия предложи обновени 
правила, с които да се укрепи управлението 
на Шенгенското пространство. С 
целенасочените промени ще се осигурят 
по-добра координация на равнище ЕС и по-
добри инструменти за държавите членки. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Реформа на Шенген – 
предложение за нови гранични 
правила при миграционни или 

здравни кризи 

NextGenerationEU: До юни 2022 г. 
Европейската комисия ще емитира 
дългосрочни облигации в размер 

на 50 милиарда евро 

След успешното начало през юни 2021 г. на 
заемането на средства с цел да се 
финансира инструментът за възстановяване 
NextGenerationEU, ЕК обяви днес своите 
планове за емитиране, за да покрие 
нуждите от финансиране по 
NextGenerationEU за първата половина на 
2022 г. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Мария Габриел: Европейската 
година на младежта 2022г. e 

възможност за силна подкрепа за 
младите хора  

 

 
Европейският парламент одобри 2022 г. да 
бъде определена за Европейска година на 
младежта. Инициативата, обявена от 
председателя на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен през септември, се 
реализира под ръководството на 
българския еврокомисар Мария Габриел. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1454
https://europedirectdobrich.eu/?p=1456
https://europedirectdobrich.eu/?p=1459
https://europedirectdobrich.eu/?p=1461


 
 
 
Агенция за опазване на морския транспорт (EMSA) – Мисията на ЕМСА е да служи на морските 
интереси на ЕС за безопасен, сигурен, екологичен и конкурентен морски сектор. Агенцията се е 
утвърдила като надежден и уважаван партньор в морския сектор в Европа и на глобално равнище. 
ЕМСА работи по въпроси на морската сигурност, безопасността, климата, околната среда и единния 
пазар на първо място като доставчик на услуги за държавите – членки и Европейската комисия, но 
също така и като иновативен и надежден партньор – научен център за морския отрасъл в ЕС, както и 
като авторитет на международно равнище. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 

 
Европейска агенция по лекарствата (EMA) – Европейската агенция по лекарствата (EMA) опазва и 
насърчава човешкото здраве и здравето на животните, като оценява и контролира лекарствата в 
рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). 
Уебсайт | Twitter | YouTube 

 

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) – EMCDDA предоставя 
на ЕС и неговите страни членки фактическа, обективна, надеждна и съпоставима информация на 
европейско равнище за наркотиците, наркотичните зависимости и последиците от тях. Целта на 
центъра е да предоставя данни, за да подпомогне създаването на политики, и да ръководи 
инициативи за борба с наркотиците. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 

 
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) – Европейският съвет за 
научни изследвания (на английски: European Research Council, ERC) е публична организация, 
създадена от Европейската комисия през 2007 г., за финансиране на фундаментални научни 
изследвания, провеждани в Европейския съюз (ЕС). Състои се от независим Научен съвет и 
Изпълнителна Агенция (ERCEA). Научният съвет е управляващият орган на ERC, определящ стратегията 
и методологията за научно финансиране, съставен от 21 видни учени. 
Уебсайт 

 

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – Европейският орган за ценни книжа и пазари 
(ESMA) е независим орган на ЕС, чиято цел е подобряване на защитата на инвеститорите и 
насърчаване на стабилни финансови пазари с установен пазарен ред. 
Уебсайт 

 

Европейска фондация за обучение (ETF) – EFT подкрепя развитието на човешките ресурси в 29 
държави партньори в Югоизточна Европа и Турция, Източна Европа, Южното и Източното 
Средиземноморие и Централна Азия. Тя помага за изготвянето, изпълнението и оценката на политики 
и програми за насърчаване на социалната мобилност и социалното приобщаване, за реформа на 
системите за образование и обучение и за по-добро съгласуване на тези системи с потребностите на 
пазара на труда. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) – Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното 
правосъдие (Евроюст) подпомага съдебното координиране и сътрудничество между националните 
органи в борбата с тероризма и тежката организирана престъпност, засягащи повече от една страна от 
ЕС. 
Уебсайт 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ – КОНТАКТИ 

http://www.emsa.europa.eu/
https://www.facebook.com/pages/European-Maritime-Safety-Agency-EMSA/114116465331896
https://twitter.com/emsa_lisbon
https://www.youtube.com/user/EMSALisbon
https://www.ema.europa.eu/en
https://twitter.com/EMA_News
https://www.youtube.com/user/emainfo/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://facebook.com/emcdda
http://twitter.com/emcdda
http://youtube.com/user/emcddatube
http://erc.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home
https://www.facebook.com/etfeuropa/
https://twitter.com/etfeuropa
https://www.youtube.com/user/etfeuropa
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx


 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА 

https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg 

Конференцията за бъдещето на Европа - възможност за европейските граждани да обменят мнения 
за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение е откъде сте и с какво се занимавате 
— това е мястото, където можете помислите какво бъдеще искате за Европейския съюз. Европейският 
парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажират да се вслушат в мненията на европейците и 
да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност. 
 

КАКВО ВКЛЮЧВА КОНФЕРЕНЦИЯТА? 
• Многоезична цифрова платформа — мястото, където гражданите ще споделят идеи и ще 

изпращат онлайн предложения. Те ще бъдат събирани, анализирани, проследявани и публикувани 
в хода на конференцията; 

• Децентрализирани прояви — онлайн, присъствени* и смесени прояви, организирани от лица и 
организации, както и от национални, регионални и местни органи навсякъде в Европа; 

• Европейски граждански панели — на различни теми, с представени граждани с различен 
географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и/или ниво на 
образование; 

• Пленарни заседания на конференцията — ще осигуряват възможност за обсъждане на 
препоръките на националните и европейските граждански панели, групирани по теми. 

 

 
 
 
 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ НА: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg 
 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg
https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейският център EВРОПА ДИРЕКТНО Добрич е член на 

мрежата от 424 центъра EUROPE DIRECT, разположени в 

цяла Европа. 

 

Информационните услуги на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО 

Добрич са напълно безплатни за гражданите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително 

официалните становища на Европейската комисия. 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. 

Издание на Информационен център 
Европа Директно Добрич 

гр. Добрич 9300 
ул. “България” 3 

тел. (058) 601472, факс (058) 601434 
Email: europedirectdobrich@gmail.com 
Интернет: www.europedirectdobrich.eu 

 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 67891011 

mailto:europedirectdobrich@gmail.com
http://www.europedirectdobrich.eu/

