
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН 
 
Брой 4/април 2022 
      

 
ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 



 

COVID-19: Подготовка за 

следващата фаза на пандемията 

 

 
Европейската комисия предлага набор от 
действия за управление на настоящата фаза 
на пандемията от COVID-19 и за подготовка 
за следващата.  
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 
 
 

Законна миграция: Привличане на 
умения и таланти в ЕС 

 
Европейската комисия предлага 
амбициозна и устойчива политика за 
законна миграция. Като част от 
всеобхватния подход към миграцията, 
изложен в Пакта за миграцията и убежището 

 

Българският еврокомисар Мария 

Габриел е носител на престижната 

награда „Жена новатор на 

годината“ 

Само месец след като бе обявена за една от 
100-те най-влиятелни жени в европейската 
политика за стартъпите, българският 
еврокомисар Мария Габриел получи 
поредно признание за работата й в подкрепа 
на видимостта на таланта на жените. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

ЕС заделя един милиард евро за 

опазването на океаните 

 

Днес на конференцията „Нашият океан“ в 
Палау ЕС поднови своя ангажимент към 
международното управление на океаните. 
ЕС представи списък с 44 ангажимента за 
периода 2020—2022 г. в размер на почти 1 
млрд. евро, което е най-щедрият финансов 
ангажимент, представян някога на този 
форум.
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1771
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_bg
https://europedirectdobrich.eu/?p=1767
https://europedirectdobrich.eu/?p=1761
https://europedirectdobrich.eu/?p=1755


 

 

 

Интелектуална собственост: EK  

укрепва защитата на европейските 

занаятчийски и промишлени 

продукти 
 

 
 

EK предложи първа по рода си рамка за 
защита на интелектуалната собственост за 
занаятчийски и промишлени продукти, 
които почиват на оригиналността и 
автентичността на традиционните практики 
от техните региони. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Днес българският еврокомисар Мария 
Габриел прочете откъс от любимата си 
книга „Малкият принц“ на деца от 
столичната 166-та детска градина 
„Веселушка“. 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Мария Габриел: Любовта към 
четенето е умение за цял живот 

Комисар Мария Габриел открива 
Институт за компютърни науки, 

изкуствен интелект и технологии 

На 11 април (понеделник) от 11:00 часа в 
НДК, зала 3, българският еврокомисар за 
иновации, научни изследвания, култура, 
образование и младеж Мария Габриел ще 
участва в откриването на първия по рода си 
Институт за компютърни науки 
 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

Украйна: EK приветства приемането 
на предложенията й за действия по 

линия на сближаването за 
бежанците в Европа  

 

 
Европейската комисия приветства 
приемането от Съвета на нейните 
предложения за действия по линия на 
сближаването за бежанците в Европа 
(CARE) и за фондовете в областта на 
вътрешните работи за периода 2014—2020 
г. 
Прочети цялата новина: ТУК 
Източник: Европейска Комисия 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1752
https://europedirectdobrich.eu/?p=1749
https://europedirectdobrich.eu/?p=1747
https://europedirectdobrich.eu/?p=1726


 
СЪБИТИЯ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 

На 16 април 2022 г. в Добрич бе проведен работен семинар „Мисия Земя“ на тема изменението на климата и 
околната среда и възможностите за въздействие. По време на семинара участниците получиха компетентна 
информация и обсъдиха изменението на климата, околната среда и възможностите за нейното опазване. 
Събитието започна с представяне на Европа Директно Добрич и неговите услуги. Екологът г-жа Теодора Петкова 
представи основните причини за изменението на климата и последствията от него. Бяха излъчени различни 
видеоклипове от Европейската комисия на следните теми: 10 факта за климатa по света; План относно целта за 
климата до 2030 г.; Европейски пакт за климата. Всеки участник получи информационни материали свързани със 
зелената сделка, как ще бъде реализирана тя и брошура на тема „Неутрални по отношение на климата“. След 
презентацията участниците изрязаха от хартия дъбови листа, върху които написаха проблеми, свързани с 
изменението на климата и възможности за тяхното решаване и ги поставиха върху дървото. Дървото е и част от 
арт инсталацията „Мисия Земя“ и беше изложено на площада пред Младежки център Добрич по време на 
Седмицата на Земята. Подготвени бяха и постери за изложба по темата. Изложбата, глобусът и плакатите бяха 
представени на площада, където останаха изложени през цялата седмица. В семинара се включиха 13 ученика, 
1 преподавател по география, както и представител на Младежки център Добрич. 

 



СЪБИТИЯ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 

Арт инсталация – „Мисия Земя“ бе позиционирана в периода 16 - 22 април 2022 пред Младежки център Добрич. 
Част от арт инсталацията „Мисия Земя“  бе изготвеното от младежите участващи в семинара дърво, представящо  
проблеми и възможни решения, относно климатичните промени. Подготвени бяха и постери за изложба по 
темата. Изложбата, глобусът  и плакатите бяха представени на площада и имаха за цел да привлекат вниманието 
на обществеността върху глобалните проблеми, като дадат повод на хората да се замислят как всеки един от нас 
може да повлияе за разрешаването им. 
През тази седмица имаше и редица събития в залата на Младежки център Добрич, така че посетителите се 
спираха и се запознаваха с написаните проблеми и възможните решения относно климата. Много граждани си 
направиха снимки около дървото и макета на земята. 

 

 

  
 



 

СЪБИТИЯ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 

На 20 април 2022 в залата на ТПП Добрич бе проведен дебат на тема „Алтернативната енергия е бъдещето в 
енергетиката на Земята“. В дебата участваха отбори от СУ "П.Р. Славейков" - Добрич, с ръководител Красимира 
Желева и Общински ученически парламент при Център за подкрепа за личностно развитие - Общински Детски 
комплекс - Балчик, с ръководител Камелия Панайотова. За всички участници това беше дебют в подобен род 
предизвикателство.  Жребий определи отборът на Балчик да бъде утвърждаващ тезата, че алтернативните 
източници на енергия са бъдещето на планетата, а добричкият отбор зае позицията на отрицаващите. Дебата 
журираха - Драгомил Георгиев - литератор, ръководил клуб "Дебати" към Младежки център - Добрич, Детелина 
Петрова, преподавател по философия и Герман Германов, главен секретар на Търговско-промишлената палата. 
Провокирани от темата младежите бяха проучили въпросите свързани с алтернативните източници на енергия, 
техните плюсове и минуси. Победата завоюва отборът от гр. Балчик, но в края на срещата всички бяха на едно 
мнение, че най-важен е балансът и разумното използване на всички източници на енергия. На събитието 
присъстваха 38 участника. 
 

 

 
 



 
ПРЕДСТОЯЩО 

Европа Директно Добрич в партньорство с Младежки център Добрич организират 
ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА 

на тема 
„ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ – КАК ЩЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТА НИ?“ 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

