
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН 
 
Брой 10/октомври 2022 
      

 
ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 



НОВИНИ ОТ ЕВРОПА 

Предложение на ЕК относно възможностите за 
риболов в Черно море за 2023 г. 

 
Европейската комисия прие предложението си 
за възможностите за риболов за 2023 г. по 
отношение на Средиземно море и Черно море. С 
предложението се насърчава устойчивото 
управление на рибните запаси. 
 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Прилагане на правото на ЕС: реализиране на 
предимствата за гражданите 

 
EK прие съобщение относно прилагането на 

правото на ЕС, в което се описва работата ѝ за 
гарантиране, че правото на ЕС се спазва и че 
гражданите и предприятията могат да се ползват 
от едни и същи права в целия ЕС. 

 

Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

ЕК предлага нови правила за подобряване на 
качеството на въздуха и водите 

 
Европейската комисия предлага по-строги 
правила относно замърсителите на атмосферния 
въздух, повърхностните и подземните води и 
пречистването на градските отпадъчни води. 
 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Почти 100 милиона евро за мерки в подкрепа 
на украинските бежанци в България 

 
По-рано тази година, заедно със съ-
законодателите, Европейската комисия одобри 

предложението ‚Действия по линия на 

сближаването за бежанците в Европа‘ (CARE). 
 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

Нови предложения на ЕК за борба с високите 
цени на енергията 

 
Европейската комисия предлага нов регламент 
за извънредни ситуации с цел справяне с 
високите цени на газа в ЕС и гарантиране на 
сигурността на снабдяването през тази зима. 
 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

ЕК приема преразгледаната рамка за държавна 
помощ за научни изследвания, развойна 

дейност и иновации 

 
Европейската комисия прие 
преразгледано съобщение относно правилата за 
държавна помощ за научни изследвания, развойна 

дейност и иновации („Рамка за НИРДИ от 
2022 г.“) 
 
Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

https://europedirectdobrich.eu/?p=2197
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-enforcing-eu-law-europe-delivers_bg
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-enforcing-eu-law-europe-delivers_bg
https://europedirectdobrich.eu/?p=2194
https://europedirectdobrich.eu/?p=2218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52022PC0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52022PC0109
https://europedirectdobrich.eu/?p=2211
https://europedirectdobrich.eu/?p=2203
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12777-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0-_bg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12777-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0-_bg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12777-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0-_bg
https://europedirectdobrich.eu/?p=2208


УСПЕШНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

Над 170 души посетиха щанда на Европа Директно Добрич по време на Фестивала на занаятите и 

изкуствата, който се проведе в комплекс Старият Добрич на 27.09.2022 г. Целта на събитието беше чрез 

различни информационни брошури, информационни материали и презентации на щанда посетителите 

да бъдат запознати с услугите, предоставяни от мрежата в Добрич и възможностите, които предлага за 

граждани. За да се повиши осведомеността на посетителите относно финансирането от ЕС в сектора на 

творческите индустрии, бяха представени брошури и листовки с информация за финансиране, правила 

за допустимост и др. за различни програми като: Еразъм+, Програма за равенство, права и ценности 

(CERV), Хоризонт Европа, „АКТБ-към жизнеспособна културна индустрия“, Механизъм за 

възстановяване и устойчивост, Механизъм за свързване на Европа, Обща селскостопанска политика, 

Европейски корпус за солидарност, Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на 

рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE), Творческа Европа, Европейски социален 

фонд+ и други интересни листовки и информационни материали. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСПЕШНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

На 25.09.2022 г. на Деня на град Добрич Европа Директно Добрич участва с щанд с цел популяризиране на 

стратегическите и годишни приоритети на ЕС, както и дейността на Европа Директно Добрич сред гражданите. 

На щанда бяха представени различни информационни материали, брошури и публикации от Европейската 

комисия. Щандът беше разположен до официалния вход на Галерия Добрич, където гражданите и участниците в 

официалната церемония по случай Деня на Добрич получиха информация за услугите на Център Европа 

Директно и информация по различни теми от ЕС като програмата Еразъм + накратко - Възможности за мобилност, 

проекти за сътрудничество, подкрепа за развитие на политики за сътрудничество; Образователни платформи на 

ЕС - Национална агенция ERASMUS +, Европейски корпус за солидарност, Европейски онлайн платформи за 

училищно образование - School Education Gateway Platform, SELFIE, eTwinning, EU Learning Corner; Брошура за 

Европейския корпус за солидарност; Брошури за цифрова икономика и общество; Дигиталното бъдеще и ползите 

за мен; Дигитална трансформация; 6-те приоритета на ЕК – Зелен пакт, Европа подготвена за дигиталната ера, 

Икономика в полза на хората, По-силна Европа на световната сцена, Укрепване на европейския начин на живот, 

Нов тласък за европейската демокрация; Зелен пакт – ползите за мен и други брошури за финансиране от ЕС. 

 



 

 

 

 

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/

