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ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ

Мария Габриел с награда за
лидерство в подкрепа на
стартъпите и европейската
иновационна екосистема

Българският еврокомисар Мария Габриел
спечели поредна престижна награда за
лидерството си в подкрепа на стартъпите и
иновационните екосистеми в Европа.

Мария Габриел откри в Барселона
Срещата на върха на европейските
стартъпи

Българският еврокомисар Мария Габриел
откри в Барселона Срещата на върха на
европейските стартъпи “EU-Startups
Summit”.

Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Европейската комисия ще създаде
„коридори на солидарността“ в
помощ на износа на
селскостопански стоки от Украйна

Като част от действията на ЕС за солидарност
с Украйна днес Европейската комисия
представи набор от действия, за да помогне
на Украйна да изнася селскостопанската си
продукция.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

ЕК ще предприеме постепенно
премахване на Временната рамка
за държавната помощ в контекста
на COVID

ЕК ще предприеме постепенно премахване
на Временната рамка за държавна помощ в
контекста на COVID, приета на 19 март 2020
г., и последно изменена на 18 ноември
2021 г., която дава възможност на
държавите членки да преодолеят сериозни
затруднения в икономиката в контекста на
пандемията от коронавирус.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Мария Габриел: Иновативен
цифров портал дава възможност на
младите хора да споделят визията
си за бъдещето на Европа

Българският еврокомисар Мария Габриел
откри днес в Кипър „Форум за
демокрация“ заедно с председателя на
Камарата на представителите Анита
Деметриу.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Комисар Мария Габриел открива
Институт за компютърни науки,
изкуствен интелект и технологии

Прояви по повод Деня на Европа

На 9 май честваме Деня на Европа – деня, в
който през 1950г. е
подписана историческата Декларация на
Робер Шуман, която се счита за началото на
това, което днес наричаме Европейски
съюз.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

България ще създаде първата
регионална платформа на ЕС за
закупуване на енергия

Публикуваното днес експресно проучване
на Евробарометър във всички държави —
членки на ЕС, показва широк консенсус
сред европейските граждани в полза на
реакцията на ЕС на руското нахлуване в
Украйна.

След обявеното вчера от Газпром спиране
на доставките на газ за България заместник
министър-председателят на страната Асен
Василев проведе серия от срещи в
Комисията.

Прочети цялата новина: ТУК

Прочети цялата новина: ТУК

Източник: Европейска Комисия

Източник: Европейска Комисия

СЪБИТИЯ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ
Областен конкурс за рисунка на тема „Дигиталната трансформация - как ще промени живота ни?“ се
проведе под егидата на Европа Директно Добрич и Младежки Център Добрич. В конкурса взеха
участие деца и млади хора, на възраст от 12 до 19 години, разпределени в две възрастови групи:
първа възрастова група от 12 до 15 години и втора възрастова група от 16 до 19 години. Техниката на
рисунката бе по избор на участниците. Творбите бяха журирани от професионалисти в състав Николай
Тодоров – художник (председател), Венцислав Великов – художник (член), Татяна Гичева –
ръководител на Европа Директно Добрич (член). Резултатите бяха обявени на Фейсбук страниците на
Младежки център Добрич, Европа Директно Добрич и на интернет страниците https://.ycd.bg и
https://europedirectdobrich.eu. Най-добрите рисунки участваха в изложба на 9 май 2022 г., във фоайето
Младежки център – Добрич.
Наградите взеха, както следва:
Възрастова група 12 г. – 15 г
Първа награда – Еге Исмаил – СУ „Д. Талев“;
Втора награда – Елица Диянова – СУ „Д. Талев“;
Трета награда – Божидар Даниелов – СУ „Д. Талев“.
Поощрителни награди – Мирай Юксел СУ „Д. Талев“ и Жулиан Димов, Ателие „Стела и Дара“
Възрастова група 16 г. – 19 г.
Първа награда и втора награда – не се присъждат;
Трета награда – Весела Ганчева – ЕГ „Гео Милев“.

СЪБИТИЯ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ
На 09 май 2022 г. се проведе информационен ден „Европа във вашето училище” в СУ „П.Р. Славейков”
в град Добрич. Събитието започна с Химна на Европа и кратко представяне на услугите на Европа
Директно Добрич. Чрез брошури и информационни материали учениците се запознаха с историята на
ЕС, как Европейската икономическа област (ЕИО) се превръща в Европейски съюз (ЕС), как
функционира ЕС. Участниците също получиха карта-игра „Европейският съюз и неговите съседи“ , като
веднага започнаха да попълват столиците на ЕС.
Срещата продължи с излъчване на кратки видеоклипове - Какво е ЕС?, Какво направи ЕС за мен?,
Какво е Европейски парламент?, Какво е единен пазар на ЕС?, Какво получаваме от ЕС? , както и други
интересни кратки информативни видеоклипове.
След кратка дискусия на учениците беше представена играта „Нека опознаем Европа“
(https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_en). Поради интереса на
учениците, играта бе изиграна два пъти.
В инициативата се включиха 23 ученици на възраст над 12 години и един учител.

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.
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

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.

