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София, 14 юни 2022 г. Мария Габриел: 
Достъпност, сътрудничество и приобщаване са 
водещи в програми „Еразъм+“ и Европейския 
корпус за солидарност. 
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Източник: ЕК 

Евробарометър: Европейците определят 
отбраната и енергийната автономност като 
ключови приоритети за 2022 г. 

 
София, 15 юни 2022 г. Евробарометър: 
Европейците определят отбраната и енергийната 
автономност като ключови приоритети за 2022 г.  
 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА ЗА СВАЛЯНЕ 

Екомаркировката на ЕС за козметични продукти 
 
Екомаркировката на ЕС е официалната 
екомаркировка на Европейския съюз за отлични 
екологични показатели. Екомаркировката на ЕС се 
присъжда на продукти, които са проектирани по 
устойчив начин, насърчават иновациите и 
допринасят за целта на ЕС за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г. и за чиста и 
кръгова икономика с амбиция за нулево 
замърсяване за нетоксична околна среда.  

 

План на Европейския съюз за правата на децата 
 
Тази подходяща за деца версия на стратегията на ЕС 
за правата на децата (плана) е изготвена заедно с 
деца. Центърът за права на децата в Кралския 
университет в Белфаст, Северна Ирландия, събра 
две групи деца и младежи от две училища в 
Дъблин, Ирландия. Те работиха заедно, за да решат 
как основните послания на „плана“ да бъдат 
обяснени на децата в тази брошура.  

 

 

 

 

 

https://europedirectdobrich.eu/?p=1925
https://europedirectdobrich.eu/?p=1928
https://europedirectdobrich.eu/?p=1928
https://europedirectdobrich.eu/?p=1928
https://europedirectdobrich.eu/?p=1928
https://europedirectdobrich.eu/wp-content/uploads/2022/05/KH0722181BGN.bg_.pdf
https://europedirectdobrich.eu/wp-content/uploads/2022/05/DS0321113BGN.bg_.pdf


 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА ЗА СВАЛЯНЕ 

Какво трябва да знаеш за временната закрила 
 
Ако си без родителите си, възрастен човек 
(понякога наричан настойник или представител) ще 
ти помогне по отношение на твоите нужди, 
включително за процедурата. 

 

Какво трябва да знаете за временната закрила 
 
Временната закрила продължава до 4 март2023г. и 
може да се поднови автоматично за още една 
година (за периоди от шест месеца), т.е. до 4 март 
2024г. Този период може да бъде удължен с още 
една година в зависимост от ситуацията в Украйна. 

 

 

Българо-украински пиктограми за ученици и 
учители 
 
Този практически наръчник с пиктограми може 
да помогне на говорещите на български или 
украински език да преодолеят първоначалните 
прегради при общуване. 
 

 

Подобряване на пътната безопасност и 
комфорта на водачите с помощта на 
цифровизацията 
 
Интелигентните транспортни системи могат да 
ни спестят време, да намалят емисиите и 
задръстванията и да опростят планирането на 
пътувания. 

 

 

Студентска харта „еразъм“ 
 
Целта на програмата „Еразъм+“ е да се 
подпомогне образователното, професионалното 
и личностното развитие на участващите студенти 
и висшисти и да гарантира успешното 
осъществяване на тяхната мобилност. 

 

 

Да опознаем Европа! 
 
Ние идваме от различни държави и говорим 
различни езици, но европейският континент е 
нашият общ дом, затова нека заедно да научим 
повече за ЕС. 
 

 

https://europedirectdobrich.eu/wp-content/uploads/2022/04/BZ0922125BGN.bg_.pdf
https://europedirectdobrich.eu/wp-content/uploads/2022/04/BZ0722158BGN.bg_.pdf
https://europedirectdobrich.eu/wp-content/uploads/2022/04/OA0922127K0N.bg_uk.pdf
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=0a758f40-735a-11ec-9136-01aa75ed71a1&format=pdf&language=bg&productionSystem=cellar&part=
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=d2c73971-8a24-11ec-8c40-01aa75ed71a1&format=pdf&language=bg&productionSystem=cellar&part=
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=6a8fdaa7-951f-11ec-b4e4-01aa75ed71a1&format=pdf&language=bg&productionSystem=cellar&part=


СЪБИТИЯ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „ЕВРОПА В МОЕТО УЧИЛИЩЕ” – “П.Р. СЛАВЕЙКОВ” 

На 26 май 2022 г. се проведе информационен ден „Европа в моето училище” в училище „П.Р.Славейков” 
в град Добрич. Събитието започна с кратко представяне на услугите на Европа Директно Добрич. Чрез 
брошури и информационни материали учениците се запознаха с историята на ЕС, как ЕИО се превръща 
в ЕС, как са се взимали решения в ЕС, с приоритетите на ЕС, със Зелената сделка, с възможностите на 
програмата ERASMUS +. Учениците бяха информирани и за европейските платформи  School Education 
Gateway – https://schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm  и 
Learning corner – https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_bg 
Участниците получиха и картата „Европейският съюз и неговите съседи“ и най-новата студентска харта 
Еразъм+.  В събитието участваха общо 55 участници – 32 ученици над 16 години, 4 учители, 1 директор, 
1 заместник-директор и 5 представители на организации. 

  

ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИКЪТ НА ГЪРНЕТАТА В КРУШАРИ 

На 11 юни в центъра на с. Крушари се проведе 12-ото издание на „Празника на гърнетата – кулинарната 
академия на Добруджа“.  На празника присъстваха граждани и жители на област Добрич, както и 
представители на местни инициативни групи и медии. Европа Директно Добрич участва с изнесен 
информационен щанд. На щанда бяха разпространени различни информационни материали от 
Европейската комисия на следните теми: Земеделие и развитие на селските райони; Еврозоната – 
кратък справочник; Кратък справочни за еврото; Единна валута за единна Европа; Мрежата Натура 2000 
– Множество възможности за туризъм, развлекателни дейности и продукти от природата; Студентската 
харта ЕРАЗЪМ; Модернизиране на ЕС с чиста енергия; Здравето на почвата – извличане на ползите от 
доброто състояние на почвата за храната, хората, природата и климата; Творческа – Европа 2021 – 2027; 
Щандът беше посетен от около 50 посетителя. 

  

  
 

https://schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_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 
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