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ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 



 

DiscoverEU: повече от 60 000 карти 

за пътуване за млади европейци 

 

 
Европейската комисия обяви резултатите от 
последния кръг на DiscoverEU, който бе 
обявен през октомври 2021 г.: 60 950 
младежи ще получат безплатна карта за 
пътуване, за да опознаят Европа. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 
 
 

Обществена консултация относно 
Европейски законодателен акт за 

свободата на медиите 

Целта на консултацията е да се съберат 
мнения по най-важните въпроси, засягащи 
функционирането на вътрешния медиен 
пазар, включително различните видове 
намеса в медиите, както и икономическите 
тенденции. 
 

Мария Габриел: Европейското 

пространство за образование вече 

е достъпно чрез единен портал за 

информация 

Мария Габриел обяви днес старта на новия 
онлайн портал посветен на Европейското 
пространство за образование. Той събира 
инициативите и дейностите в областта на 
образованието и обучението в Европейския 
съюз на едно място. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

385 милиона евро в подкрепа на 

секторите на културата и 

творчеството през тази година 

Комисар Габриел обърна внимание на 
новостите по трите направления на 
„Творческа Европа“. На първо място, 
направлението „Култура“ включва нови 
инициативи за секторите на музиката, 
културното наследство, сценичните 
изкуства и литературата. 

Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1487
https://europedirectdobrich.eu/?p=1494
https://europedirectdobrich.eu/?p=1496
https://europedirectdobrich.eu/?p=1499


 

 

 

Нови покани за представяне на 

предложения в подкрепа на 

инфраструктура за цифрова 

свързаност 
 

 
Европейската комисия обяви 
първите покани за представяне на 
предложения по цифровата част 
на Механизма за свързване на Европа (МСЕ 
– Цифрови технологии).  
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Европейската комисия прие забрана за 
употребата на титанов диоксид като 
добавка в храните (E171). Забраната ще се 
прилага след шестмесечен преходен 
период.  
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Безопасност на храните: забрана на 
титанов диоксид като добавка в 

храните 

ЕK одобрява българска схема в 
размер на 15,3 млн. евро в 

подкрепа на туристическия сектор 

Европейската комисия одобри българска 
схема в размер на 15,3 милиона евро (30 
милиона лева) в подкрепа на 
предприятията, извършващи дейност в 
туристическия сектор, засегнати от 
пандемията от коронавирус. Мярката беше 
одобрена съгласно Временната рамка за 
държавна помощ. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Бъдещето на Европа: Ще се 
обсъждат препоръките на 

гражданските панели  
 

  
На пленарното заседание на 
Конференцията за бъдещето на Европа на 
21 и 22 януари в ЕП в Страсбург ще се 
направи преглед на 90-те препоръки на 
панелите „Европейска 
демокрация/ценности, права, принципи на 
правовата държава, сигурност“ и 
„Изменение на климата, околна 
среда/здраве“ 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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=topicSearchTablePageState
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://europedirectdobrich.eu/?p=1502
https://europedirectdobrich.eu/?p=1505
https://europedirectdobrich.eu/?p=1510
https://europedirectdobrich.eu/?p=1513


 
 

 

ЕK одобрява българска схема в 

размер на 3,07 млн. евро в 

подкрепа на туроператорите 

 

 
 

Европейската комисия одобри българска 
схема в размер на 3,07 милиона евро (6 
милиона лева) в подкрепа на туроператори, 
засегнати от пандемията от коронавирус. 
Мярката беше одобрена съгласно 
Временната рамка за държавна помощ. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Като част от текущата работа по изграждане 
на силен Европейски здравен съюз Съветът 
днес прие регламент за преразглеждане на 
мандата на Европейската агенция по 
лекарствата (EMA). 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Европейски здравен съюз: за по-
силна роля на Европейската 

агенция по лекарствата 

EK предлага декларация за 
цифровите права и принципи за 

всички в ЕС 

Европейската комисия предлага на 
Европейския парламент и на Съвета да 
подпишат декларация за правата и 
принципите, които ще направляват 
цифровата трансформация в ЕС. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Дезинформация за ваксините 
срещу коронавирус: нови действия, 

предприети от онлайн 
платформите в края 2021  

 

 
Европейската комисия публикува днес 
докладите на Google, Facebook, TikTok и 
Twitter относно мерките, предприети през 
ноември и декември 2021 г. срещу 
дезинформацията във връзка с 
коронавируса, като страни, подписали 
Кодекса за поведение във връзка с 
дезинформацията. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1517
https://europedirectdobrich.eu/?p=1520
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/733938
https://europedirectdobrich.eu/?p=1526
https://europedirectdobrich.eu/?p=1529


 
 
 
 
 
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) – ENISA — Агенция на Европейския съюз за 
киберсигурност — е експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа. Агенцията помага 
на ЕС и страните членки да бъдат по-добре подготвени за предотвратяване, откриване и реакция на 
проблеми в сферата на информационната сигурност. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 

 

Европейска агенция за фундаментални права (FRA) – Агенцията на ЕС за основните права (FRA) 
предоставя независими, основаващи се на факти препоръки на вземащите решения на европейско и 
национално равнище, като по този начин допринася за по-добре информирани и целенасочени дебати, 
политики и законодателство в областта на основните права. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 

 
 
Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи(eu-LISA) – EU-LISA, агенцията 
на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, започна да функционира 
през декември 2012 г. Тя изпълнява задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II, ВИС и 
Евродак. Нейната основна оперативна задача е да гарантира, че тези системи функционират без 
прекъсване денонощно през цялата седмица. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Eвропол) – 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е 
правоприлагащата агенция на ЕС, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като 
подпомага правоприлагащите органи в страните от Съюза. 
Уебсайт | Facebook | YouTube 

 
 
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) – Агенцията на 
Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) разработва, извършва и 
организира обучения за служители на полицията и други правоприлагащи органи. 
Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube 

 

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) – Създадена във Франция, ERA 
съдейства за интегрирането на Европейските железопътни системи с цел безопасни влакове, които не 
спират на националните граници. 
Уебсайт 

 
Европейски институт за изследване на сигурността (ЕИИС) – Институтът на Европейския съюз за 
изследване на сигурността (ИЕСИС) е агенция на ЕС, която анализира въпроси в сферата на външната 
политика, политиката на сигурност и отбрана. 
Уебсайт | Facebook | Twitter 

 

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост (EUIPO) администрира правата върху търговските марки и дизайните на ЕС, 
приложими в целия Съюз. Тези права допълват националните права върху интелектуалната 
собственост (ИС) и са свързани с международни системи за ИС.  

Уебсайт | Twitter | YouTube 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ – КОНТАКТИ 

http://www.enisa.europa.eu/
https://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://fra.europa.eu/bg
https://www.facebook.com/fundamentalrights
https://twitter.com/EURightsAgency
https://www.youtube.com/user/EUAgencyFRA
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/agencies/index_en.htm#6
https://www.facebook.com/agencyeulisa
https://twitter.com/EULISA_agency
https://www.youtube.com/channel/UCGAXymjo8D1kXESrcbGqRKw
https://www.europol.europa.eu/
https://www.facebook.com/europol
https://www.youtube.com/user/EUROPOLtube
https://www.cepol.europa.eu/
https://www.facebook.com/CEPOL-1783266341907989/
https://twitter.com/eu_cepol
https://www.youtube.com/user/CEPOLCommunications
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx
http://www.iss.europa.eu/
https://www.facebook.com/EU-Institute-for-Security-Studies-369709124119/
https://twitter.com/EU_ISS
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.youtube.com/user/OAMItubes


 

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/

