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НОВИНИ ОТ ЕВРОПА 

 

 
ЕК освобождава от мита и ДДС вноса на 
животоспасяващи стоки за украинците

 
Европейската комисия освобождава от мита и 
ДДС вноса на животоспасяващи стоки за 
украинците.  
  
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Новата Европейска иновационна програма ще 
утвърди Европа като лидер в иновациите и 

привлекателно място за таланти 

 
Maрия Габриел: Новата Европейска 
иновационна програма ще утвърди Европа като 
лидер в иновациите и привлекателно място за 
таланти. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

 

Нови правила за пътната безопасност и условия 
за автономни превозни средства в ЕС

 
Новият Регламент относно общата безопасност 
на превозните средства започва да се прилага от 
днес. С него се въвежда набор от задължителни 
усъвършенствани системи за подпомагане на 
водача с цел подобряване на пътната 
безопасност 
 
Прочети повече  
Източник: ЕК 

Ваксиниране срещу COVID-19: препоръка за 
втора бустерна доза за хора на възраст над 60 

години и уязвими лица 

 
С оглед на увеличаването броя на заразените 
случаи, Европейският център за профилактика и 
контрол върху заболяванията (ECDC) и 
Европейската агенция по лекарствата (EMA) 
препоръчаха втора бустерна доза 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

 

 

https://europedirectdobrich.eu/?p=2006
https://europedirectdobrich.eu/?p=2008
https://europedirectdobrich.eu/?p=2012
https://europedirectdobrich.eu/?p=2014


 

ЕС инвестира 1,8 млрд. евро в проекти за чисти 
технологии

 
В третия кръг от разпределяне на средства по 
линия на Фонда за иновации ЕС инвестира над 
1,8 млрд. евро в 17 широкомащабни иновативни 
проекта за чисти технологии. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Европейският орган за готовност и реакция при 
извънредни здравни ситуации (HERA) определи 

3-те най-големи заплахи за здравето 

 
Днес органът на Комисията за готовност и 
реакция при извънредни здравни ситуации 
(HERA) представя приоритетен списък на 3-те 
главни заплахи за здравето 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

Лятна икономическа прогноза на ЕК за 2022 г.: 
Войната на Русия влошава перспективите 

 
Военната агресия на Русия срещу Украйна 
продължава да оказва отрицателно въздействие 
върху икономиката на ЕС, като я тласка към по-
нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение 
с прогнозата от пролетта. 
 

Прочети повече 
Източник: ЕК 

ЕС дава над 110 милиона евро за модернизация 
на железопътен коридор в Западна България 

 
Европейската комисия одобри инвестиция за 
над 110 милиона евро от Кохезионния фонд за 
първата фаза на проект за модернизиране на 
железопътен коридор в Западна България, част 
от по-голяма транспортна мрежа TEN-T между 
София и сръбската граница. 

Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

ЕС укрепва европейската отбранителна 
промишленост чрез съвместни обществени 

поръчки 

 
Европейската комисия прие предложение за 
Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Акт за укрепване на 
европейската отбранителна промишленост чрез 
съвместни обществени поръчки за 2022–2024 г. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

ЕК предлага план за намаляване на търсенето на 
газ, за да подготви ЕС за ограничаване на 

доставките 

 
С оглед на увеличаването броя на заразените 
случаи, Европейският център за профилактика и 
контрол върху заболяванията (ECDC) и 
Европейската агенция по лекарствата (EMA) 
препоръчаха втора бустерна доза 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-07/LSC2_List_of_pre-selected_projects_4.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-07/LSC2_List_of_pre-selected_projects_4.pdf
https://europedirectdobrich.eu/?p=2016
https://europedirectdobrich.eu/?p=2021
https://europedirectdobrich.eu/?p=2024
https://europedirectdobrich.eu/?p=2026
https://europedirectdobrich.eu/?p=2031
https://europedirectdobrich.eu/?p=2014


 

СЪБИТИЯ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 

На 4, 5, 6 и 7 юли 2022 Европа Директно Добрич съвместно с Младежки Център Добрич проведе 

поредица от обучения на екологична тема ЕКО ЛЯТО под наслов „Здравословната околна среда за 

справедливо общество“.  

Обученията се проведоха в Центъра за защита на природата и животните в град Добрич. На всички 

участници бяха представени услугите на центъра в Добрич, бяха раздадени комплекти от 

информационни материали от Европейската Комисия на екологични теми, като например: Здравето 

на почвата; Как да спестим ел. енергия; Как да събираме отпадъци разделно; Как да опазим 

природата; Как се произвежда възобновяема енергия и др. 

 

На обученията беше изнесена лекция от директора на зоопарка, която застъпи актуални екологични 

теми, сред които: 

Какво вреди на природата в Европа; Изменението на климата — основната възникваща заплаха за 

природата, как световния климат се променя следствие на дейностите извършвани от човека; Какво е 

екологично земеделие; Как земеделието оказва най-голям натиск върху природата; Замърсяване на 

водите, въздуха и почвата; Как урбанизацията вреди на природата; Какво е екологичен отпечатък и 

как се изчислява той; Как можем да намалим екологичния си отпечатък; Какво е въздействието от 

замърсителите на въздуха върху здравето на хората; Генериране на Енергия от възобновяеми 

източници в Европа и др. 

 

В обученията се включиха общо 58 ученика на възраст 13-14 години. 

 

ДЕН 1 

 

 



 
 

ДЕН 2 

 

 

 

 
 

 



 

ДЕН 3 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

ДЕН 4 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

