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Мария Габриел: Създаваме 

Европейска лаборатория за 

качество на инвестициите в 

образованието 
 

 
Европейската лаборатория за качество на 
инвестициите в образованието ще се 
базира на резултатите от окончателния 
доклад на експертната група по качеството 
на инвестициите, създадена от българския 
еврокомисар през май 2021г. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 
 

Започва периодът за 
кандидатстване за 30-ата награда 

за журналистика „Лоренцо Натали“ 

От днес могат да се подават кандидатури за 
наградата за журналистика на Европейски 
съюз „Лоренцо Натали“ (#NataliPrize). 
Наградата ще бъде връчена на журналисти, 
отразяващи теми като неравенството, 
бедността, климата, образованието, 
миграцията, заетостта и др. 

ЕС стартира спътникова система за 

свързаност и засилва действията за 

управление на космическия трафик 

Днес ЕС осъществява амбициите си в 
областта на космическото пространство, като 
внася две инициативи — предложение за 
регламент за базирана в космоса сигурна 
свързаност и съвместно съобщение относно 
подхода на ЕС към управлението на 
космическия трафик .
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

ЕК представя важни действия за 

принос към европейската отбрана 

и сигурност 

Европейската комисия представя редица 
ръководени от Комисията инициативи в 
области от решаващо значение за 
отбраната и сигурността в рамките на 
Европейския съюз. 

Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1589
https://europedirectdobrich.eu/?p=1587
https://europedirectdobrich.eu/?p=1584
https://europedirectdobrich.eu/?p=1581


 

 

 

Мария Габриел: Рекорден брой 

безплатни 70000 карти за пътуване 

по DiscoverEU за младежите през 

2022 г. 
 

 
 

Българският еврокомисар Мария Габриел 
сподели новостите по програма DiscoverEU 
за 2022г 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

В рамките на участието на ЕС в срещата на 
върха „Един океан“, организирана от 
Франция в Брест, и като доказателство за 
водещата роля на ЕС в комплексната 
реакция към проблемите с океаните, днес 
Комисията представя няколко инициативи 
за по-чист, по-здравословен и по-безопасен 
океан. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Нови стъпки на ЕС за опазването на 
океаните 

Икономическа прогноза от зимата 
на 2022 г.: очаква се растежът да се 

възстанови след зимния спад 

По отношение на България прогнозата е за 
увеличение на реалния БВП с 3.7% през 
2022 г. и 3.9% през 2023г. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Българският победител в конкурса 
за млади преводачи Juvenes 

Translatores е от Първа английска 
езикова гимназия в София  

 

 
От България участваха 73 ученика от 17 
училища, които бяха избрани с жребий от 
36-те, регистрирали се за участие (броят на 
участващите училища от всяка държава е 
равен на броя на местата, с които тя 
разполага в Европейския парламент). 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1578
https://europedirectdobrich.eu/?p=1575
https://europedirectdobrich.eu/?p=1572
https://europedirectdobrich.eu/?p=1569


 
 

 

Експерти от водещите европейски 

здравни агенции призоваха 

българите да се ваксинират срещу 

COVID-19 
 

 
Ваксините остават основно оръжие срещу 
пандемията от коронавирус. Това заявиха 
водещи експерти на Европейския център за 
профилактика и контрол на заболяванията 
(ECDC) и Европейската агенция по 
лекарствата (EMA). 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Мария Габриел обяви на пресконференция 
в Брюксел работната програма за 2022г. на 
Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Тя 
предоставя възможности за финансиране в 
размер на 1.7 милиарда евро за новатори и 
стартъпи. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Мария Габриел: Подпомагаме 
новаторите, талантите и бизнеса с 

1.7 милиарда евро европейско 
финансиране за 2022 г. 

Опазване на биоразнообразието: 
ЕС предприема действия за 

предотвратяване на въвеждането 
на инвазивни чужди видове 

Европейската комисия предприема правни 
действия срещу България и още 14 държави 
членки с цел подобряване на 
предотвратяването и управлението на 
инвазивни чужди видове. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Новият доклад за сближаването 
показва, че различията между 

регионите на ЕС намаляват 
благодарение на подкрепата на ЕС  

 

 
Публикуваният от Европейската комисия 
Осми доклад за сближаването показва, че 
през последните три години политиката на 
сближаване е спомогнала за намаляване на 
териториалните и социалните различия 
между регионите в ЕС. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1566
https://europedirectdobrich.eu/?p=1564
https://europedirectdobrich.eu/?p=1561
https://europedirectdobrich.eu/?p=1558


 

 

 

ЕК предлага законодателен акт за 

интегралните схеми 

 

 
ЕК предлага всеобхватен набор от мерки за 
гарантиране на сигурността на доставките, 
устойчивостта и технологичното лидерство 
на ЕС в областта на полупроводниковите 
технологии и приложения. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Европейската комисия представи план-
графика на прехода за туризма по време на 
Дните на промишлеността на ЕС. План-
графикът на прехода е план, създаден 
съвместно с участниците в туристическата 
екосистема. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Първи план-график на прехода към 
устойчива, екологична и цифрова 

туристическа екосистема 

„Творческа Европа“: ЕK публикува 
първите покани за представяне на 

предложения в подкрепа на аудио-
визуалната индустрия 

Европейската комисия публикува първите 
три покани за представяне на предложения 
в рамките на програма „Творческа Европа“ 
— направление МЕДИА за 2022 г., като тази 
година средствата от ЕС за финансиране на 
проектите възлизат на общо 226 милиона 
евро. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

EK предлага удължаване на срока 
на действие на цифровия COVID 
сертификат на ЕС с една година  

 

 
Европейската комисия предлага срокът на 
действие на цифровия COVID сертификат на 
ЕС да бъде удължен с една година — до 30 
юни 2023 г. Удължаването на действието на 
регламента ще гарантира, че пътуващите 
могат да продължат да използват цифров 
COVID сертификат на ЕС при пътуване в ЕС. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1554
https://europedirectdobrich.eu/?p=1552
https://europedirectdobrich.eu/?p=1550
https://europedirectdobrich.eu/?p=1548


 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) – Тази изпълнителна агенция на 
Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят 
конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, 
енергетиката и рибарството. 
Уебсайт 

 
 
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) – Изпълнителната агенция за иновации и мрежи 
(INEA) управлява инфраструктурни и научноизследователски проекти в областта на транспорта, 
енергетиката и далекосъобщенията. 
Уебсайт 

 

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на 
ОЕРЕС) – ОЕРЕС има за цел последователното прилагане на съответното европейско законодателство, 
за да може ЕС да разполага с функциониращ единен пазар на електронни далекосъобщителни 
услуги.  
Тя предоставя съвети на европейските институции, при поискване и по своя собствена инициатива. 
ОЕРЕС се състои от така наречения Съвет на регулаторите. В състава на този орган влизат 
ръководителите на националните регулаторни органи във всяка страна от ЕС или определени от тях 
високопоставени представители. 
Уебсайт | Twitter | YouTube 

 
 
Изпълнителна агенция за научни изследвания(REA) –  Изпълнителната агенция за 
научни изследвания е финансиращ орган за научни изследвания и иновации. 
Уебсайт 

 

Единен съвет за преструктуриране (ЕСП) – Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е новият орган 
за преструктуриране на европейския банков съюз. Той е ключов елемент от банковия съюз и единния 
механизъм за преструктуриране.  
ЕСП има за задача да гарантира организираното преструктуриране на банки в затруднение с 
минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите страни от 
ЕС и извън него. 
Уебсайт | Twitter 

 

Център за преводи за органите на Европейския съюз(CdT) – Центърът за преводи предоставя 
преводачески услуги на агенциите и органите на ЕС и работи заедно с другите преводачески служби 
на Съюза. 
Уебсайт | Facebook 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ – КОНТАКТИ 

http://ec.europa.eu/easme/
http://ec.europa.eu/inea/
http://berec.europa.eu/
https://twitter.com/bereceuropaeu
https://www.youtube.com/user/bereceuropaeu
http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
http://srb.europa.eu/
https://twitter.com/EU_SRB
https://cdt.europa.eu/bg
https://www.facebook.com/translationcentre/


 

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/

