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ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 



 

Държавна помощ: ЕК одобрява 

българска схема в размер на 15,34 

млн. евро в подкрепа на 

туристическия сектор 
 

 
 
С днешното предложение за 
преразглеждане на Директивата за 
радиосъоръженията ще се уеднаквят 
зарядните портове и технологията за бързо 
зареждане USB-C става стандартният порт 
за всички устройства. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 
 
 

Държавна помощ: ЕК одобрява 
българска схема за компенсиране 
на заплатите в размер на 51 млн. 
евро в подкрепа на дружествата и 

самостоятелно заетите лица 

ЕК одобри българска схема за 
компенсиране на заплатите в размер на 51 
милиона евро (100 милиона лева) в 
подкрепа на дружества и самостоятелно 
заети лица, работещи в сектори, които са 
особено засегнати от пандемията от 
коронавирус. 

EK предявява иск пред Съда на ЕС 

срещу България за неспособността 

на страната да опазва и управлява 

своите зони по „Натура 2000“ 

Европейската комисия реши днес да предяви 
иск пред Съда на Европейския съюз срещу 
България за неспазване на задълженията ѝ 
съгласно Директивата за местообитанията 
(Директива 92/43/ЕИО). 

Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Индекс за навлизането на 

цифровите технологии в 

икономиката и обществото (DESI) 

Европейската комисия публикува днес 
резултатите от индекса за навлизането на 
цифровите технологии в икономиката и 
обществото (DESI) за 2021 г., с който се 
проследява напредъкът, постигнат в 
държавите — членки на ЕС, в областта на 
цифровата конкурентоспособност. 

Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1303
https://europedirectdobrich.eu/?p=1305
https://europedirectdobrich.eu/?p=1047
https://europedirectdobrich.eu/?p=1367


 

 

 

Държавна помощ: ЕК одобрява 

българска схема в размер на 20,5 

млн. евро за подпомагане на 

автобусните оператори 
 

 
Европейската комисия одобри българска 
схема в размер на 20,5 милиона евро (40 
милиона лева) в подкрепа на автобусните 
оператори, засегнати от пандемията от 
коронавирус. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Българският еврокомисар Мария Габриел 
обяви началото на първия по рода си 
Форум, посветен на стартъпите в селските 
райони „Startup Village Forum“. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Мария Габриел обяви началото на 
първия Форум посветен на 

стартъпите в селските райони 

Европейски зелен пакт: нови 
инициативи по отношение на 
обезлесяването, отпадъците и 

почвите 

Европейската комисия прие днес три нови 
инициативи, които са необходими за 
превръщането на Европейския зелен пакт в 
реалност. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

 
 

 
Европейската комисия публикува днес 
покана за представяне на предложения за 
2022 г. по линия на Европейския корпус за 
солидарност. Европейският корпус за 
солидарност е програма на ЕС за млади 
хора, които желаят да участват в дейности 
за солидарност в различни области 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1372
https://europedirectdobrich.eu/?p=1375
https://europedirectdobrich.eu/?p=1378
https://europedirectdobrich.eu/?p=1381


 
 
 
Европейска агенция за ГНСС (GSA) – Европейската агенция управлява обществените интереси, 
свързани с европейските програми за глобални навигационни спътникови системи — Европейската 
геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“, с програмата за наблюдение 
на Земята „Коперник“ и програмата на Европейския съюз за правителствени сателитни комуникации 
(GOVSATCOM). 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 
 

 
Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) – Европейската 
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) работи за осъществяване на 
амбицията на Европейската комисия да се подпомогне възстановяването след COVID-19 на една 
Европа, която ще бъде по-екологосъобразна, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре подготвена 
за настоящите и бъдещите предизвикателства. 
Уебсайт 
 

 

Европейски институт за равенство на половете (EIGE) – вропейският институт за равенство между 
половете (EIGE) е агенция на ЕС, която се стреми да превърне в реалност равенството между половете 
в ЕС и извън него. EIGE работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на различни 
равнища. Институтът е в постоянен диалог с Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета 
на Европейския съюз, за да се гарантира, че неговите изследвания допринасят за политиките на ЕС. 
Той също си сътрудничи с държавите — членки на ЕС, и предоставя целенасочена информация, 
адаптирана към техните нужди. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 
 

 
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) – Европейският институт за иновации и 
технологии се стреми да укрепи капацитета за иновации на страните от ЕС, да подкрепя устойчивия 
икономически растеж и конкурентоспособността и да работи за справяне с важни обществени 
предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. 
Уебсайт 
 

 

ЕОЗППО (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) – EIOPA е част 

от Европейската система за финансов надзор.  Това е независим орган, който предоставя съвети на 

Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.  EIOPA оказва помощ за 

поддържането на стабилността на финансовата система, гарантира прозрачността на пазарите и 

финансовите продукти, подпомага защитата на притежателите на застрахователни полици, членовете 

на пенсионни схеми и бенефициерите. 

Уебсайт | Facebook | Twitter 

 

 

(ЕОТ) Европейски орган по труда – Европейският орган по труда подпомага справедливото и 
ефективното прилагане на правилата на ЕС за трудова мобилност и координация на системите за 
социална сигурност и улеснява гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на 
вътрешния пазар. 
Уебсайт 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ – КОНТАКТИ 

https://www.euspa.europa.eu/
https://www.facebook.com/EU4Space
https://twitter.com/EU4Space
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://ec.europa.eu/info/departments/european-health-and-digital-executive-agency_en
http://eige.europa.eu/
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
http://eit.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
https://www.facebook.com/pages/EIOPA/413463972118670?ref=hl
https://twitter.com/eiopa_europa_eu
https://ela.europa.eu/


 
 
 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ERASMUS+ 

 
„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в 
Европа. 
В програмата за периода 2021-2027 г. на фокус са социалното приобщаване, екологичния и цифровия 
преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. 
„Еразъм+“ подкрепя приоритетите и дейностите, заложени в Европейското образователно 
пространство, Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за 
умения.  
Бюджет 26,2 млрд. евро. (почти два пъти повече в сравнение с (2014-2020 г.) 
Официален Уебсайт 

 

ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ 

 
Европейският корпус за солидарност е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на 
младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в 
чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа. 

Център за развитие на човешките ресурси e определената пред Европейската комисия национална 
агенция за България, администрираща  Програма „Европейски корпус за солидарност” за периода 
2018-2020. 

Официален Уебсайт 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ 

http://hrdc.bg/
https://europeansolidaritycorps.bg/


 

 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА УЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ – SCHOOL EDUCATION GATEWAY PLATFORM 

 
 
Преведен на 29 европейски езика, порталът School Education Gateway е онлайн платформа за учители, 
училищни ръководители, изследователи, обучители на учители, политици и други специалисти, които 
работят в областта на училищното образование, включително oбразованието и грижите в ранна детска 
възраст (ОГРДВ) и професионалното образование и обучение (ПОО). Присъединете се още днес и 
бъдете в крак с европейските политики и действия за училищата. 

Официален Уебсайт 
 

 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm


 

 

SELFIE 

 

SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни 
образователни технологии) е безплатен инструмент, предназначен да помага на училищата да 
внедряват цифровите технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване. SELFIE е разработен 
въз основа на солидни научни данни и на рамката на Европейската комисия за насърчаване на 
обучението в ерата на цифровите технологии в образователните организации. 

Официален Уебсайт 

 

КЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЕС (LEARNING CORNER) 

 
Тук учениците в основните и средните училища ще намерят игри, състезания и книги със занимания, 
които ще им помогнат да научат много неща за ЕС по забавен начин, в класната стая или вкъщи. 
Уебсайтът предлага също информация за ученето и доброволческата дейност в чужбина. 
Учителите, които желаят да помогнат на учениците си да научат повече за ЕС и начина му на работа, 
ще намерят на този сайт учебни материали за всички възрастови групи. Освен вдъхновение за 
планирането на уроците, те могат да открият възможности за създаване на контакти с други училища и 
учители в целия ЕС. 
 
Официален Уебсайт  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg
https://europa.eu/learning-corner/home_bg


 

 

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/

