месец

Юни 2018
29 юни - ДЕН НА РЕКА ДУНАВ
На 29 юни 14 държави от Дунавския басейн празнуват заедно една от
най-големите речни системи в Европа и дивата природа в нея. Празникът
се отбелязва от двете страни на Дунавския бряг.
Международното събитие се координира от МКОРД, но се организира на
национално и местно ниво от държавни, регионални и местни власти, НПО
и корпоративни партньори. Какво се случва в Деня на река Дунав близо до
вас, може да разберете тук: http://www.danubeday.org/bulgaria
Тази година ще премине под надслов “Бъди активен за по-здрав Дунав!”

За река Дунав

Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.
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Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците й са една от
най-важните речни системи в Европа. Басейнът й заема 817 000 км ², реката
има 120 основни притока и много повече по-малки и така формира огромен
водосборен басейн. Дунав преминава през 10 държави, събира води от още
9 и така свързва общо 19 държави и 81 милиона души от Германия, Австрия,
Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина,
Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова, Украйна, Швейцария,
Италия, Полша, Македония и Албания.
Река Дунав и нейните притоци са източник на живот, енергия, храна, вода,
транспорт, място за отдих. Дунавските влажни зони регулират
замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между европейските
страни и обединяват различните езици, култури и истории. Те са и от голямо
значение за европейската дива природа. Басейнът на река Дунав се
отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много
животински и растителни видове.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ ЮЛИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg
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Стратегията на ЕС за река Дунав
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) е втората
макрорегионална стратегия на ЕС, приета от Европейската комисия през 2010г. и
подкрепена от Европейския съвет през 2011 г. Стратегията обединява
държавите, разположени по течението на река Дунав и обхваща площ, в която
живеят над 112 милиона души, или една пета от населението на ЕС.
9 държави — членки на ЕС: Австрия, България, Германия (БаденВюртемберг, Бавария), Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и
Чешка република.
5 държави извън ЕС: Босна и Херцеговина,Молдова, Сърбия, Украйна
(Одеса, ИваноФранкивск, Чернивци и Закарпатска област) и Черна гора.
Стратегията е насочена към четири основни точки, а в рамките на всяка
точка приоритетните области се определят от конкретните дейности за
сътрудничество:
СВЪРЗВАНЕ НА РЕГИОНА:
■ Подобряване на мобилността и транспортните връзки
■ Насърчаване на по-широкото използване на възобновяемата енергия
■ Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
■ Възстановяване и запазване на качеството на водите
■ Управление на рисковете за околната среда
■ Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на
въздуха и почвите
ПОСТИГАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ:
■ Развитие на обществото на знанието
■ Оказване на подкрепа за конкурентоспособността на предприятията
■ Инвестиране в хора и умения
УКРЕПВАНЕ НА РЕГИОНА:
■ Увеличаване на институционалния капацитет и сътрудничеството
■ Съвместна работа с цел укрепване на сигурността и предприемане на
действие по въпросите на организираната престъпност и тежките престъпления
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
■ Делтата на река Дунав е най-големият европейски естествен влажен и
тръстиков район и приютява най-голямата колония пеликани извън Африка
(2500 разплодни двойки пеликани пристигат в делтата на река Дунав всяка
пролет).
■ Районът на река Дунав включва най-проспериращите, но и някои от найбедните региони в ЕС, като БВП на глава от населението в най-богатия регион
през 2015 г. е около шест пъти по-висок отколкото този на най-бедния регион.
Разликата е още по-голяма в сравнение с държавите извън ЕС.
Източници: http://www.danubeday.org./; http://www.danubeday.org/bulgaria; WWF
Global, UNESCO; Евростат; http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-thespotlight/regional-gdp

НОВИНИ
СОЛИДАРНОСТТА НА ЕС В ДЕЙСТВИЕ: КОМИСИЯТА
ПРЕДЛАГА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАСЕГНАТИТЕ
ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ГЪРЦИЯ, ПОЛША, ЛИТВА
И БЪЛГАРИЯ
Брюксел, 31 май 2018 r.
Днес Европейската комисия предлага 34 млн. евро от фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз на четири страни от ЕС, засегнати
от природни бедствия през 2017 г. — Гърция, Полша, Литва и България.
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: С
нашите предложения за финансова помощ за Гърция, Полша, Литва и
България преминаваме от подкрепа на думи към конкретни действия.
Солидарността е един от основополагащите принципи на Съюза, а фонд
„Солидарност“ на ЕС е един от най-осезаемите начини за нейното
изразяване.
Със средствата от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз може да се
подпомогне възстановяването и да се покрият част от разходите за спешно
реагиране, временно настаняване, почистване и опазване на културното
наследство, за да се намали финансовата тежест за националните органи в
резултат от природните бедствия.
Сумата от 34 млн. евро е разпределена както следва:
2,5 млн. евро за гръцкия остров Кос след земетресението през юли
2017 г.
На 20 юли 2017 г. на гръцкия остров Кос в южната част на Егейско море бе
регистрирано земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер, което
причини сериозни щети на части от острова. Сумата от 2,5 млн. евро може
да се използва по-специално за покриване на разходите за мерки за
опазване на паметниците и археологическите обекти, както и за
възстановяване на транспортната инфраструктура.
През юни 2017 г. и друг гръцки остров в Егейско море — Лесбос — бе
разтърсен от земетресение. В предишно предложение, прието през
февруари, Комисията предложи на Лесбос помощ в размер на 1,3 млн. евро
от фонд „Солидарност“ на ЕС.
12,2 млн. евро за Полша след бурите и проливните дъждове през
август 2017 г.
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Между 9 и 12 август 2017 г. силни бури и проливни дъждове засегнаха три
полски воеводства — Куявско-Поморско, Поморско и Великополско, като
унищожиха десетки хиляди хектара гори и реколта, както и транспортна и
енергийна инфраструктура. Окръзите Торун и Гданск бяха най-тежко
засегнати. Сумата от 12,2 млн. евро може да се използва за покриване на
част от разходите за разчистване в горите и за отстраняване на паднали
дървета от пътища и железопътни линии, както и за възстановяване на
повредената инфраструктура.
Почти 17 млн. евро за Литва след проливните дъждове и наводненията
през 2017 г.
През лятото и есента на 2017 г. в Литва имаше продължителни проливни
дъждове и наводнения, които причиниха щети на мрежовата
инфраструктура и земеделските земи. Средствата могат се използват за
покриване на разходите за възстановяване на мрежовата инфраструктура и
инфраструктурата за управление на водите, включително язовири и
отводнителни системи.
2,2 млн. евро за България след бурите и наводненията през октомври
2017 г.
На 25 и 26 октомври 2017 г. в района на Бургас, Югоизточна България,
имаше силни бури и проливни дъждове, в резултат на които бяха повредени
мостове и пътища, а също училища и болници. Предоставените от фонд
„Солидарност“ на ЕС 2,2 млн. евро ще допринесат за намаляване на
разходите на държавата за възстановяването на основна обществена
инфраструктура.
Контекст
Страните членки, засегнати от природни бедствия, могат да поискат
различни видове краткосрочна и дългосрочна помощ от ЕС. По време на
криза страните членки могат да задействат механизма за гражданска
защита на ЕС. Комисията също така предложи укрепване на краткосрочните
мерки за реакция на кризи в ЕС чрез нова система, наречена RescEU.
Държавите членки могат да поискат помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС за
дългосрочните усилия за възстановяване след бедствия. Днешното
предложение за помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС трябва да бъде
одобрено от Европейския парламент и Съвета. Скоро след това четирите
страни членки ще получат финансирането.
За повече информация:
Фонд „Солидарност” на ЕС
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДАВА СТАРТ НА ПРОГРАМАТА В
ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Брюксел, 25 юни 2018 r.
Днес на Цифровата асамблея в София, България, Европейската
комисия стартира програмата в областта на цифровите технологии за
Западните Балкани.
С нея се цели да се подкрепи преходът на региона към цифрова икономика
и да се направят достъпни за всички негови граждани ползите от цифровия
преход — например ускорен икономически растеж, повече работни места и
по-добри услуги.
Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и
цифровото общество, заяви: Цифровото пространство по определение
няма граници, то обхваща региони и континенти. Целта на днешната
Цифрова асамблея, на която даваме старта на Програмата в областта
на цифровите технологии за Западните Балкани, като продължаваме да
следваме ясния ангажимент, заявен от лидерите на ЕС в декларацията
за подкрепа, подписана в София на 17 май. Целта на събитието е да се
гарантира, че гражданите на региона на Западните Балкани могат в
пълна степен да се възползват от предимствата на бързото и
неизбежно цифрово преобразуване на света. Участието в Програмата в
областта на цифровите технологии ще гарантира, че гражданите
разполагат с необходимите умения, за да посрещнат потребностите на
новата икономика, и ще спомогне за модернизацията на публичната
администрация, повишаването на нивото на киберсигурността,
разширяването на свързаността, подобряването на стопанския климат,
както и ще гарантира, че гражданите разполагат с необходимите
умения, за посрещнат нуждите на новата икономика.
Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани
Комисията и министрите от шест партньори от Западните Балкани —
Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бившата Югославска
република Македония и Сърбия — се ангажират да:
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Инвестират в широколентовата свързаност: Добрата цифрова
инфраструктура е особено важна за разгръщането на широколентовия
достъп в Западните Балкани. По линия на Рамката за инвестиции в
Западните Балкани (WBIF) ще бъдат отпуснати 30 милиона евро под
формата на безвъзмездни средства, предназначени за изграждане на
инфраструктура за широколентов достъп в региона, за да се мобилизират
стратегическите инвестиции и да се насърчи социално-икономическият

растеж.За Албания вече беше одобрен пакет за техническа помощ по линия
на WBIF като един от първите инвестиционни пакети.


Увеличават
нивото
на
киберсигурността,
доверието
и
цифровизирането на промишлеността: ЕС и Западните Балкани имат
обща цел да подобрят сигурността и доверието онлайн. Програмата в
областта на цифровите технологии за Западните Балкани ще подкрепи
изграждането на капацитет в областта на доверието, сигурността и
цифровизирането на промишлеността в Западните Балкани, така че да се
гарантира, че всички сектори се възползват от иновациите в цифровите
технологии.



Укрепват цифровата икономика и общество Програмата в областта на
цифровите технологии ще подпомогне електронното управление,
електронните обществени поръчки, а също и инструментите на
електронното здравеопазване и ще повиши цифровите умения на
гражданите. Това ще бъде постигнато чрез подкрепа на ангажирането и
представянето на Западните Балкани в инициативите и събитията на ЕС.
Сред тях е и срещата „Startup Europe Summit 2018“ в София, която дава
възможност на стартиращи предприятия от региона да се свържат с
големите европейски центрове и да работят в мрежа с тях; допускането на
студенти и млади хора от Западните Балкани до участие в проекта за
стажове „Цифрова възможност“, за да могат непосредствено да участват в
обучения в областта на цифровите технологии; също и отварянето на
инициативата „Европейска седмица на програмирането“ за участие на
всички партньори от Западните Балкани, с което в региона ще бъдат
поощрени уменията за програмиране и цифровата грамотност.



Стимулират
научноизследователската
дейност
и
иновациите: Програмата в областта на цифровите технологии ще помогне
да се създадат национални научно-изследователски структури и да се
разработят съвременни цифрови инфраструктурни съоръжения в
Западните Балкани и ще ги интегрира в нововъзникващото цифрово
европейско научноизследователско пространство. Тези дейности ще
осигурят обучение на световно равнище за ново поколение научни
работници и инженери и ще насърчат междудисциплинарното
сътрудничество.
Следващи стъпки
Като има предвид мащаба на необходимите инвестиции, Комисията се
ангажира да си сътрудничи тясно с всички партньори и с властите от
Западните Балкани с цел да се проучат начините за финансиране и
координирано изпълняване на програмата в областта на цифровите
технологии.
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Инициативата за диалог между ЕС и Западните Балкани в областта на
информационните и комуникационните технологии, създадена съвместно с
партньорите от Западните Балкани, ще има за задача да наблюдава
изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии.
Контекст
Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани е
резултат от общите усилия на шестте партньора от Западните Балкани и
Европейската комисия. Тя беше представена на 6 февруари 2018 г. като
една от шестте приоритетни инициативи в съобщението „Надеждна
перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните
Балкани“. Ангажиментът за стартиране на Програмата в областта на
цифровите технологии беше обявен по време на срещата на върха за
Западните Балкани в областта на цифровите технологии, състояла се през
април тази година, на който беше оповестена и пътна карта за понижаване
на таксите за роуминг между държавите от ЕС и партньорите от Западните
Балкани.
На срещата на върха в Триест през юли 2017 г. държавните ръководители
от Западните Балкани се ангажираха с цифровата интеграция като един от
четирите компонента на Многогодишния план за действие за регионалната
икономическа област
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