
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН 
 
Брой 9/септември 2022 
      

 
ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 



 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА 

Нова покана DiscoverEU за 35 000 безплатни 
билети за влак за младежи на 11 октомври

 
Следващата покана за кандидатстване по 
инициативата DiscoverEU ще бъде открита на 11 
октомври, вторник, в 13.00 ч. българско време. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Европейска стратегия за полагането на грижи 

 
ЕК представя Европейската стратегия за 
полагане на грижи, за да се осигурят качествени, 
финансово приемливи и достъпни услуги за 
полагане на грижи в целия ЕС. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

Евробарометър: Расте подкрепата за единен 
отговор на ЕС на руското нашествие в Украйна

 
Проучването „Стандартен Евробарометър“ от 
лятото на 2022 г. показва, че гражданите имат 
все по-голямо доверие в ЕС и продължават 
силната си подкрепа за отговора на ЕС на 
руската агресия срещу Украйна. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Младите хора и университетите са движеща 
сила за иновациите в Европа 

 
Българският еврокомисар Мария Габриел е на 
работно посещение в Саламанка, Испания, 
където за втора поредна година откри 
мащабния форум “Startup Olé”, посветен на 
иновациите, технологиите и младежта. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

Премахване визовите облекчения за граждани 
на Русия 

 
Европейската комисия  предлага  да бъде 
напълно спряно прилагането на споразумението 
на ЕС за визови облекчения с Русия. Това 
означава, че руските граждани повече няма да 
се ползват с привилегирован достъп до ЕС. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Конкурс на ЕС за млади преводачи: училищата 
вече могат да се записват 

 
Средните училища във всички страни от ЕС могат 
да се записват в ежегодния конкурс по превод 
на ЕК Juvenes Translatores. От 12:00 ч. 
(централноевропейско време) на 2 септември 
училищата могат да регистрират онлайн своите 
ученици, за да се състезават с техни връстници в 
ЕС. Тази година участниците ще превеждат 
текстове на тема „Европейска младеж“. 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

https://europedirectdobrich.eu/?p=2130
https://europedirectdobrich.eu/?p=2127
https://europedirectdobrich.eu/?p=2125
https://europedirectdobrich.eu/?p=2123
https://europedirectdobrich.eu/?p=2120
https://europedirectdobrich.eu/?p=2117


 

УСПЕШНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 

На 24.08.2022 Европа Директно Добрич посети град Балчик и участва с презентация и щанд по време на 

международния форум „Българско наследство“.  

Събитието събра млади писатели, артисти, художници, краеведи, историци, етнолози, литературоведи 

и други заинтересовани страни.  

Бе направена кратка презентация на услугите на мрежата Европа Директно Добрич, като след това беше 

разположен и щанд с информационни материали от Европейския съюз на различни теми, като 

например: 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; Устойчиво използване на природните ресурси – Неутрални по 

отношение на климата; Екомаркировката на ЕС за козметични материали; Здравето на почвата – 

извличане на ползите от доброто състояние на почвата за храната, хората, природата и климата; 

Творческа – Европа 2021 – 2027; Участниците във форума проявиха интерес към информационните 

материали, като повечето от тях си взеха пълен комплект.  

На събитието присъстваха повече от 50 участника. 

 

 

 

 

 

 



 

УСПЕШНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

На 26.08.2022, в Държавен културен институт „Двореца“ гр. Балчик, Европа Директно Добрич бе домакин на 

среща с представители на центрове на Европа Директно от Румъния от градовете Букурещ, Търговище и Вълча, 

заедно с техни доброволци. 

По време на срещата партньорите разказаха за дейностите и услугите, които съответният център извършва с 

цел популяризиране на европейските ценности в подкрепа на местните и национални общности - събития по 

специфични теми, изнесени щандове, месечни бюлетини, дебати, конкурси и др. 

Интерес предизвика  опита на румънците при организиране на неформалните дейности, като форум-театър, в 

който са се включили някои от гостуващите доброволци.  

Участници в събитието:  39 от Румъния и 2 от България. 

   

 

 

 

 

 

 



 

УСПЕШНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 

Над 100 души посетиха щанда на Европа Директно Добрич по време на  30-то издание на Добричкия панаир 

„Селското стопанство и всичко за него“ 2022. 

Целта беше чрез различни информационни брошури, информационни материали и презентации на щанда 

посетителите да се запознаят с услугите, предоставяни от мрежата в Добрич и възможностите, които тя 

предлага. 

През Първият ден щандът беше разположен в залата, където се проведе и конференцията „Земеделски 

практики в полза на климата и околната среда". През останалото време на панаира, щандът беше изнесен на 

открито, където гражданите от област Добрич имаха възможността да си вземат материали, да зададат въпроси 

по теми на земеделието и други. 

С цел да се повиши информираността на посетителите за ЕС на щанда бяха представени брошури и дипляни на 

различни теми като: Здравето на почвата; Инициатива на ЕС относно опрашителите; Модернизиране на ЕС с 

чиста енергия; 3 милиарда дървета до 2030; Екологизиране на транспорта; Закон за възстановяване на 

природата; По устойчива употреба на пестициди в ЕС; Биологично разнообразие и устойчивост; Дигиталното 

бъдеще и ползите за мен; Дигитална трансформация; Европейски зелен пакт и ползите за мен; Европа 

подготвена за цифровата ера; Прилагане на Европейския зелен пакт и други интересни материали от 

Европейската комисия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСПЕШНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 

На 31.08.2022 по време на XXX-то изложение „Селското стопанство и всичко за него” – Добрич се проведе 

конференция „Земеделски практики в полза на климата и околната среда". Конференцията бе организирана от 

Европа Директно Добрич, Групата на Но-Тил България, със съдействието на „Добрички панаир“ АД . Тя бе 

насочена към земеделски производители, фирми от областта на селското стопанство, агрономи, ученици, 

студенти и любители и изложители. 

Участие в конференцията взе заместник министърът на Министерство на земеделието Георги Събев, който има  

дългогодишен експертен опит в сферата на европейските политики по земеделие и селско стопанство. Той 

запозна присъстващите   с това какво да очакват земеделците от „Плана за възстановяване“  и „Механизма за 

възстановяване и устойчивост“ и какви са разликите с Програмата за развитие на селските региони.  Гост на 

конференцията бе и областният управител на гр. Добрич – Здравко Здравков. Участие с презентации взеха 

земеделци, бизнесмени,  научни работници и представители от неправителствения сектор от България, 

Украйна, ЮАР и САЩ които споделиха успешни практики и проекти  както следва : 

- Иновации в земеделието съгласно Зелената сделка - Дияна Дерменджиева Преподавател в Тракийският 
университет; 
- Основи на Биодинамичното земеделие - Димитър Стоянов;  
- Дигитализация на зърнобазите и стопанствата - ключ към устойчиво земеделие - Владимир Николов (Ентегра 
ООД); 
- Дигитално пчеларство за новото поколение пчелари и ролята на опитните пчелари за развитие на 
пчеларството – Петър Петров (Сенсато Нетуърк ООД);  
- Биотехнологии за Ноу Тил - Подобряване структурата и биологичната активност - БТУ Център (Украйна); 
- Програма EWA на EIT Food в България в подкрепа на жените предприемачи в сектора на агрохраните - Ралица 
Жекова, Изпълнителен директор на Регионална агенция за предприемачество и иновации Варна (РАПИВ);  
- Представяне на проект „Трансграничен алианс за климат устойчиво и екологично земеделие в черноморския 
басейн“ – Координатор на проекта за водещия партньор Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес 
училище“ (ДАБУ) – Добрич, България www.agreen-project.eu  
- Видове компост, как се прави и как се прилага - Karl Van Rooyen - Южна Африка; 
- Как Ноу Тил решава проблемите с вредителите и болестите - Dwayne  Beck - Основател на институт в Южна 
Дакота; 
- Как правилно да направим прехода към Ноу Тил - Russel Hedrick (Северна Каролина). 

Брой участници 63. 

 

http://www.agreen-project.eu/


 

 

 

 

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/

