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На 22 април - Деня на Земята, глобални активисти, международни 

лидери и влиятелни лица ще се съберат за втория годишен 

многочасов Ден на Земята на живо 

EARTHDAY.ORG, Education International, Hip Hop Caucus и Earth 

Uprising организират три отделни паралелни срещи на 20 и 21 април. Те 

са съсредоточени върху климатичната грамотност, екологичната 

справедливост и широк спектър от насочени към младежта климатични 

проблеми. 

Седмицата на Земята ще събере хиляди групи и милиони гласове 

заедно, за да отстояват климатичните действия и да осведомяват за 

най-голямата екзистенциална заплаха на човечеството. На Деня на 

Земята EARTHDAY.ORG ще събере своите партньори, активисти, 

преподаватели, изследователи, музиканти, художници, влиятелни и 

други за втория си годишен Ден на Земята на живо. 

„Този ден на Земята имаме важна възможност да предизвикаме 

световните лидери да видят изменението на климата такова, каквото е - 

належаща глобална заплаха за сигурността, която заплашва всички и 

всичко, но особено нашите най-уязвими хора и места“, каза Катлийн 

Роджърс, президент на EARTHDAY.ORG. 
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20 април 

Първият от трите дни на действията по климата, започват на 20 април 

с глобалната младежка среща на върха по въпросите на климата, 

водена от Earth Uprising, в сътрудничество с My Future My Voice, 

OneMillionOfUs и стотици младежки климатични активисти. Глобалната 

среща на върха на младежта ще се състои от панели, речи, дискусии и 

специални послания с днешните младежки климатични активисти, 

включително Грета Тунберг, Александрия Виласенор и Лициприя 

Кангуджам. Четиричасовата дигитална среща на високо равнище ще 

разгледа напредъка, постигнат по основните им проблеми, включително 

създаването на зелени работни места, климатичната грамотност, 

обучението на граждански умения, екологичната справедливост, 

опазването на биологичното разнообразие и устойчивото земеделие. В 

началото на събитието младежките организатори ще изготвят кратък 

списък с искания, които да бъдат разгледани на срещата на върха на 

климата на администрацията на Байдън. 

„Президентът Байдън, който събира световни лидери, за да обсъдят 

климатичните промени в Деня на Земята, е основен поврат в глобалните 

климатични действия! Тази ръководена от младежи среща на върха ще 

събере глобални младежки климатични активисти, за да подготви 

послание за президента Байдън в навечерието на историческата му 

среща на върха. Младежите по света изпитват някои от най-лошите 

последици от изменението на климата в момента Ние страдаме от 

екстремно време, замърсяване, граждански вълнения и загуби на 

човешки живот и поминък. Нашата среща на върха ще идентифицира 

ключовите проблеми и решения, които са най-важни за младите хора. 

Бъдещето на нашето поколение е заложено и е важно гласовете ни да 

бъдат чути! “ - казва Александрия Виласеньор. 

„Световните лидери трябва да възприемат изменението на климата 

като спешен политически въпрос. Светът вече изпитва неблагоприятни 

екстремни метеорологични явления като наводнения, суши, горещи 

вълни, циклони, скакалци и изключително замърсен въздух 

едновременно. Това са всички въздействия на изменението на климата. 

Съединените щати трябва да поемат лидерска роля в преминаването 

към устойчиво производство и потребление, за да сложат край на тази 

криза и да преминат от въглеродна икономика към зелена икономика. 

Трябва да се въведе политика, която да привлече инвестиции в 

ефективно използване на ресурсите и намаляване на отпадъците. По 

този начин ще се даде пример и на други развиващи се страни “, казва 

Лициприя Кангуджам, 9-годишна активистка за климата и околната 

среда. 
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21 април 

На 21 април Education International ще ръководи „Teach for the Planet: 

Global Education Summit“. Многоезичната виртуална среща на върха ще 

обхваща няколко часови зони и ще включва изтъкнати активисти от 

всеки континент, фокусирани върху решаващата роля, която 

преподавателите играят в борбата с изменението на климата и защо се 

нуждаем от трансформиращо обучение по климат сега.  

Според Сюзън Хопгуд, президент на Education International: „Борбата с 

изменението на климата трябва да има образователно лице и глас на 

учител във всяка област по света. Планетата е в криза и аз силно 

вярвам, че учителите и преподавателите трябва да играят решаваща 

роля в борбата с разрушаването на околната среда, човешкото 

страдание и социалната несправедливост, които със сигурност ще 

настъпят, ако изменението на климата продължи със сегашните 

темпове." 

22 април 

Паралелно с глобалната среща на върха на климата на 

администрацията на Байдън, EARTHDAY.ORG ще изготви второто си 

цифрово събитие за Деня на Земята на 22 април. Многочасовото 

многоканално предаване на живо ще включва сегменти, които се 

провеждат по целия свят, започвайки от обед по източно време. 

Семинари, панелни дискусии и специални изпълнения ще бъдат 

фокусирани върху темата за Деня на Земята 2021 г. „Възстановете 

нашата Земя“, който изследва природните процеси, нововъзникващите 

зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят 

световните екосистеми. Темите ще включват климатична и екологична 

грамотност, технологии за възстановяване на климата, усилия за 

повторно залесяване, регенеративно земеделие, справедливост и 

справедливост в областта на околната среда, наука за гражданите, 

почистване и други. Ще бъдат включени световни климатични лидери, 

масови активисти, иноватори с нестопанска цел, лидери на мисли, 

лидери в индустрията, художници, музиканти, влиятелни лица и други.  

Повече информация относно Деня на Земята 2021 г., може да намерите 

тук: https://www.earthday.org/earth-day-2021/ 
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НОВИНИ 

Европейски зелен пакт: Комисията представя 

действия за стимулиране на биологичното 

производство  

На 25 март 2021 година,  Комисията представи план за действие за 

развитие на биологичното производство. Общата му цел е стимулиране 

на производството и потреблението на биологични продукти, достигане 

до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от 

земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната 

аквакултура. 

Биологичното производство осигурява редица важни ползи: 

използваните за такова производство полета се отличават с около 30 % 

по-голямо биологично разнообразие, отглежданите по биологичен начин 

животни са в по-добро състояние и приемат по-малко антибиотици, 

земеделските стопани, занимаващи се с биологично производство, имат 

по-високи доходи и са по-адаптивни, а потребителите знаят какво точно 

получават благодарение на логото на ЕС за биологични продукти. Планът 

за действие е в съответствие с Европейския зелен пакт, както и със 

стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното 

разнообразие. 

Планът за действие е разработен с цел на сектора на биологичното 

производство, който вече бързо се разраства, да се предоставят 

правилните инструменти за постигане на целта от 25 %. В него се 

предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления — 

стимулиране на потреблението, увеличаване на производството и 

по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора — с цел да 

се осигури балансиран растеж на сектора. 

Комисията насърчава държавите членки да разработят 

национални планове за действие в областта на биологичното 

производство, за да увеличат своя национален дял на биологично 

земеделие. Налице са съществени различия между държавите членки по 

отношение на използваната понастоящем за биологично земеделие земя, 

като нейният дял е в интервала от 0,5 % до над 25 %. С националните 

планове за действие в областта на биологичното производство ще се 

допълнят националните стратегически планове по ОСП, като се 

набележат мерки, излизащи извън обхвата на земеделието и на 

предложеното по линия на ОСП. 

Насърчаване на потреблението 

Нарастващото потребление на биологични продукти ще бъде от 

решаващо значение, за да се окуражат земеделските стопани да 

осъществят преход към биологично земеделие и по този начин да 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/


 
 

5 
 

 

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 

 

НАШИЯТ 
КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ  

МАЙ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

повишат своята рентабилност и адаптивност. За целта в плана за 

действие се предлагат няколко конкретни действия, насочени към 

стимулиране на търсенето, запазване на доверието на 

потребителите и поставяне на биологичните храни в 

полезрението на гражданите. Сред тях са: предоставяне на 

информация и осъществяване на комуникация по въпросите на 

биологичното производство, насърчаване на потреблението на 

биологични продукти, стимулиране на по-широкото използване на 

биологични продукти в обществените столове чрез обществени 

поръчки и засилено предлагане на биологични продукти в рамките на 

схемата на ЕС за храни в училищата. Действията също така са 

насочени например към предотвратяване на измамите, повишаване 

на доверието на потребителите и подобряване на 

проследимостта на биологичните продукти. Частният сектор също 

може да играе важна роля, например като предоставя на служителите 

„биочекове“, които те да могат да използват за закупуване на 

биологични храни. 

Увеличаване на производството 

Понастоящем около 8,5 % от земеделската площ в ЕС се 

използва за биологично земеделие и тенденциите сочат, че при 

сегашния темп на растеж този дял в ЕС ще достигне 15—18 % до 2030 

г. С този план за действие се предоставя инструментариумът за 

даване на допълнителен тласък и достигане на 25 %. Макар 

вниманието в плана за действие да е до голяма степен насочено към 

„притегателния ефект“ от страна на търсенето, общата 

селскостопанска политика ще продължи да бъде основен инструмент 

за подкрепа на прехода. Към момента около 1,8 % (7,5 милиарда евро) 

от средствата по ОСП се използват за подпомагане на биологичното 

земеделие. Бъдещата ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с 

бюджет в размер на 38—58 милиарда за периода 2023—2027 г., в 

зависимост от резултатите от преговорите по ОСП. Екосхемите може 

да се използват за стимулиране на биологичното земеделие. 

Отвъд обхвата на ОСП сред основните инструменти са 

организирането на информационни мероприятия и работата в 

мрежа за споделяне на най-добри практики, сертифицирането по-

скоро на групи земеделски стопани, отколкото на отделни стопани, 

научните изследвания и иновациите, използването на блокова 

верига и на други технологии за подобряване на проследимостта и 

повишаване на прозрачността на пазара, засилването на 

преработката на местно равнище и в малък мащаб, оказването на 

подкрепа за организирането на хранителната верига и 

подобряването на храненето на животните. 

С цел повишаване на осведомеността относно биологичното 

производство Комисията ще организира ежегоден „Ден на 

биологичното производство“ в ЕС и ще присъжда награди в рамките 
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на биологичната хранителна верига, за да отличи високите 

постижения на всеки един от нейните етапи. Комисията ще насърчава 

също така развитието на мрежи за свързан с биологичното 

производство туризъм посредством формиране на „биорайони“. 

„Биорайоните“ са области, в които земеделските стопани, гражданите, 

туристическите оператори, сдруженията и публичните органи работят 

заедно за устойчиво управление на местните ресурси, основаващо се 

на принципите и практиките на биологичното производство. 

В плана за действие също така се отбелязва, че биологичното 

производство на аквакултурни животни продължава да е относително 

нов, но разполагащ със значителен потенциал за растеж сектор. С 

предстоящите нови насоки на ЕС относно устойчивото развитие на 

аквакултурата в ЕС държавите членки и заинтересованите страни ще 

бъдат насърчени да оказват подкрепа за увеличаване на 

биологичното производство в този сектор. 

Подобряване на устойчивостта 

На последно място, с него се цели допълнително подобряване 

на резултатите от биологичното земеделие от гледна точка на 

устойчивостта. За целта действията ще бъдат насочени към 

подобряване на хуманното отношение към животните, 

гарантиране на наличието на биологични семена, намаляване на 

въглеродния отпечатък на сектора и свеждане до минимум на 

използването на пластмаси, вода и енергия. 

Комисията възнамерява също така да увеличи дела на научните 

изследвания и иновациите и да насочи най-малко 30 % от бюджета, 

предназначен за изследователски и иновационни действия в областта 

на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, 

които са специфични или от значение за сектора на биологичното 

производство. 

Комисията ще следи отблизо напредъка чрез ежегодно 

проследяване заедно с представители на Европейския парламент, на 

държавите членки и на заинтересованите страни, както и чрез 

естмесечни доклади за напредъка и чрез междинен преглед. 

Изявления на членовете на колегиума: 

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен 

пакт Франс Тимерманс заяви: Земеделието е един от основните 

фактори за загубата на биологично разнообразие, а загубата на 

биологично разнообразие е сериозна заплаха за земеделието. 

Необходимо е спешно да възстановим равновесието в нашите 

отношения с природата. Това не е проблем, пред който са изправени 

само земеделските стопани; той засяга цялата хранителна верига. С 

този план за действие целим да стимулираме търсенето на 

биологично земеделие, да помогнем на потребителите да правят 
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информиран избор и да подкрепим европейските земеделски стопани 

в техния преход. Колкото повече земи заделим за биологично 

земеделие, толкова по-добре ще защитим биологичното разнообразие 

в тези земи и в заобикалящите ги области. 

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство 

Януш Войчеховски заяви: Секторът на биологичното производство е 

известен със своите устойчиви практики и с устойчивото използване 

на ресурсите, което му отрежда централна роля в постигането на 

целите на Зеления пакт. За да достигнем целта за 25 % биологично 

земеделие, е нужно да осигурим търсенето да стимулира растежа на 

сектора, като същевременно отчитаме значителните разлики между 

секторите на биологичното производство на отделните държави 

членки. Планът за действие в областта на биологичното производство 

предоставя инструменти и идеи, които да съпътстват балансиран 

растеж в сектора. Развитието ще бъде подкрепено по линия на общата 

селскостопанска политика, научните изследвания и иновациите, както 

и чрез тясното сътрудничество с ключови участници на равнището на 

ЕС, както и на национално и местно равнище. 

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и 

рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: Биологичното земеделие 

е източник на много ползи за околната среда, тъй като допринася за 

доброто състояние на почвите, намалява замърсяването на въздуха и 

водите и подобрява биологичното разнообразие. Същевременно, като 

се има предвид, че през последното десетилетие търсенето нараства 

по-бързо от производството, секторът на биологичното производство 

носи икономически ползи на заетите в него лица. Новият план за 

действие в областта на биологичното земеделие ще бъде основен 

инструмент за проправяне на пътя към постигане на целите, заложени 

в Стратегията за биологичното разнообразие и в стратегията „От 

фермата до трапезата“, а именно 25 % от земеделската площ да се 

използва за биологично земеделие и да се постигне значително 

увеличение на биологичната аквакултура. Освен това с новите 

стратегически насоки за устойчиво развитие на аквакултурата на ЕС, 

които скоро Комисията ще приеме, допълнително ще се насърчи 

биологичната аквакултура. 

Контекст 

В плана за действие са взети предвид резултатите от 

обществената консултация, проведена от септември до ноември 2020 

г., при която бяха получени общо 840 отговора от заинтересовани 

страни и граждани. 

Той е инициатива, обявена в публикуваните през май 2020 г. 

стратегия „От фермата до трапезата“ и Стратегия за биологичното 

разнообразие. Тези две стратегии бяха представени в контекста на 

Европейския зелен пакт, за да се даде възможност за преход към 
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устойчиви продоволствени системи и да се противодейства на 

основните фактори за загубата на биологично разнообразие. 

В публикуваните през декември 2020 г. препоръки към 

държавите членки за техните национални стратегически планове по 

ОСП Комисията включи целта до 2030 г. площта, използвана за 

биологично производство в ЕС, да достигне 25 %. Държавите членки 

са приканени да определят национални стойности за тази цел в своите 

планове по ОСП. Впоследствие, въз основа на местните условия и 

потребности, държавите членки ще обяснят как възнамеряват да 

постигнат тази цел, използвайки инструментите на ОСП. 

Комисията представи своите предложения за реформа на ОСП 

през 2018 г., чиято цел е да въведе по-гъвкав подход, основан на 

изпълнението и резултатите, вземащ предвид местните условия и 

потребности, който същевременно увеличава амбициите на 

равнището на ЕС от гледна точка на устойчивостта. Новата ОСП е 

изградена около девет цели, които са и основата за разработване на 

стратегическите планове по ОСП на държавите членки. 

За повече информация: 

План за действие за развитие на биологичното производство 

Въпроси и отговори: действия за насърчаване на биологичното 

производство 

Информационен документ относно сектора на биологичното 
производство 

Стратегия „От фермата до трапезата“ 

Стратегията за биологичното разнообразие 

Биологичното земеделие накратко 

Обща селскостопанска политика 

 

Европейски орган за готовност и реакция при 

извънредни здравни ситуации (HERA): ЕK започва 

обществена консултация 

Като част от отговора на ЕС на предизвиканата от COVID-19 пандемия и 

като елемент от един силен Европейски здравен съюз HERA има за цел 

да подобри капацитета и готовността на Европа да реагира при 

трансгранични заплахи за здравето и извънредни ситуации. 
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Контекст 

HERA е част от Европейския здравен съюз, както беше обявено от 

председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 

септември 2020 г. HERA ще осигури специална структура за подпомагане 

на разработването, производството и внедряването на медицински мерки 

за противодействие по време на здравна криза, независимо дали тя е 

възникнала по естествен път или е причинена умишлено. Този орган би 

могъл да използва прогнозирането, надзора и проучването на пазара за 

планиране и координиране на медицински мерки за противодействие. 

На етапа на подготвителните действия във връзка с новия орган за 

готовност и реакция при извънредни здравни ситуации, на 17 февруари 

Комисията стартира новия европейски план за готовност в областта на 

биологичната отбрана срещу вариантите на COVID-19, наречен 

„Инкубатор HERA“. HERA ще надгражда започнатите чрез Инкубатора 

HERA действия и ще осигури постоянна структура за моделиране на 

риска, глобално наблюдение, трансфер на технологии, производствен 

капацитет, картографиране на риска по веригата на доставките, гъвкав 

производствен капацитет и научноизследователска и развойна дейност в 

областта на ваксините и лекарствата. 

До 12 май 2021 г., ще се проведе обществена консултация с въпроси 

относно: 

 рамката на ЕС за разработване, производство и внедряване на 

медицински мерки за противодействие; 

 предварителни оценки на заплахите и рисковете; 

 събиране на сведения за пазарната динамика и веригата на 

доставки; 

 разработване и финансиране на нови мерки за противодействие по 

време на криза; 

 въздействие, роля, обхват и координация на бъдещия орган HERA. 

Успоредно с обществената консултация Комисията ще проведе и 

разговори с държавите членки и заинтересованите страни. 

Точният мандат на HERA ще бъде определен в законодателно 

предложение по-късно тази година. Комисията ще разгледа получената 

обратна информация, преди да финализира законодателното 

предложение.  
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Нова стратегия за борба с трафика на хора 

Между 2017 г. и 2018 г. в Европейския съюз са регистрирани над 14 000 

жертви. В световен мащаб печалбите, реализирани от трафикантите, се 

оценяват на 29,4 милиарда евро за една година. Тъй като се очаква 

търсенето на експлоатация да продължи, трафикантите преориентират 

своята дейност онлайн, а пандемията пък вероятно ще създаде условия 

за по-интензивна експлоатация. 

В обявената днес стратегия Търсене на налични преводи за тази връзка 

се определят мерките, които ще позволят на ЕС и неговите държави 

членки да продължат да засилват отпора си срещу това явление. 

Стратегията допълва действащата всеобхватна правна и политическа 

рамка на ЕС за борба с трафика на хора, която се основава на 

Директивата за борба с трафика на хора.  

Акцентът в Стратегията е поставен върху: 

 Намаляване на търсенето, което насърчава трафика на хора: 

Комисията ще оцени възможността да бъдат въведени минимални 

правила на ЕС за криминализиране на използването на услуги, 

предоставяни чрез експлоатацията на жертви на трафик на хора, и 

заедно с националните органи и организациите на гражданското 

общество ще организира кампания за превенция, насочена към 

секторите с голям риск. Комисията ще обмисли също укрепване на 

Директивата относно санкциите срещу работодателите и ще 

предложи законодателство, уреждащо корпоративното 

управление, с цел да бъде изяснена отговорността на 

предприятията, както и ще предостави насоки относно 

задължението за надлежна проверка, за да допринесе за 

предотвратяването на принудителния труд. 

 Пресичане на икономическия модел на трафикантите, както 

онлайн, така и офлайн: Комисията ще проведе диалог с 

технологичните и интернет предприятията, за да намали 

използването на онлайн платформите за набиране и експлоатация 

на жертви. Тя ще насърчава систематичното обучение на 

правоприлагащите и съдебните специалисти в областта на 

разкриването и борбата с трафика на хора. 

 Защита, подкрепа и осигуряване на възможности на жертвите да 

действат, със специално внимание към жените и децата: целта на 

Стратегията е да подобри ранното идентифициране на жертвите и 

тяхното ориентиране към получаването по-нататък на помощ и 
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защита, да укрепи програмите, които осигуряват на жертвите 

възможности да се оправят самостоятелно и улесняват тяхното 

реадаптиране. Комисията ще финансира също обучение, насочено 

към социалното измерение на пола и специалните нужди на 

децата, за да помогне на полицията, социалните работници, 

граничните служители и здравния персонал да откриват жертвите. 

 Насърчаване на международното сътрудничество: тъй като 

половината от жертвите, идентифицирани в ЕС, са граждани на 

държави извън ЕС, сътрудничеството с международни партньори е 

от възлово значение за справяне с трафика на хора. ЕС ще 

използва набор от инструменти на външната политика и 

оперативно сътрудничество, за да подпомогне борбата с трафика 

в държавите на произход и транзитно преминаване, включително 

чрез специални диалози за правата на човека и сигурността, 

засилено сътрудничество със Съвета на Европа и редовни и 

целенасочени комуникация, действия и обмен на информация с 

делегациите на ЕС в държавите партньори. Предстоящият План за 

действие срещу контрабандата на мигранти ще допринесе също за 

разбиване на бизнеса на трафикантите, състоящ се от 

довеждането на жертвите в Европа, където да бъдат 

експлоатирани. 

Контекст 

Трафикът на хора продължава да бъде сериозна заплаха в ЕС въпреки 

постигнатия през последните години напредък. Жертвите са предимно 

жени и момичета, въвлечени в трафик с цел сексуална експлоатация. В 

третия доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора, 

публикуван през октомври 2020 г., се съдържа фактологичен преглед на 

постигнатия напредък, представят се тенденциите, предизвикателствата 

и възловите въпроси в борбата с трафика на хора в ЕС. 

Тъй като зад трафика на хора често стоят организирани престъпни групи, 

Стратегията за борба с трафика на хора е тясно свързана със 

Стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност, която също 

беше представена днес. Защитата на обществото от организираната 

престъпност, включително борбата с трафика на хора, е приоритет по 

Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност. 

В Новия пакт за миграцията и убежището също се подчерта значението 

на ранното идентифициране на потенциални жертви от страни извън ЕС 

на трафик на хора. 
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За повече информация: 

Уебсайт на ЕС за борба с трафика на хора 

 

Конференция за бъдещето на Европа: стартиране 

на многоезичната цифрова платформа 

Конференцията за бъдещето на Европа представлява безпрецедентнo, 

откритo и приобщаващo упражнение по съвещателна демокрация. 

Нейната цел е да се даде по-голяма възможност на хората от всички 

сфери на живота в цяла Европа да изразят какво очакват от Европейския 

съюз, което впоследствие да спомогне за определянето на бъдещата 

посока и политиките на ЕС. Съвместното председателство се ангажира 

да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от 

конференцията. 

Контекст 

Многоезичната цифрова платформа е напълно интерактивна и 

многоезична: хората могат да общуват помежду си и да обсъждат своите 

предложения с други граждани от всички държави членки на 24-те 

официални езика на ЕС. Възможно най-голям брой хора от всички сфери 

на живота са насърчавани да участват чрез платформата в изграждането 

на своето бъдеще, както и да я популяризират в каналите на социалните 

мрежи, използвайки хаштаг #TheFutureIsYours. 

Платформата ще гарантира пълна прозрачност — основен принцип на 

конференцията —тъй като целият принос и резултатите от събития ще се 

събират, анализират, проследяват и оповестяват публично. Ключовите 

идеи и препоръки от платформата ще бъдат използвани като принос за 

панелите на европейските граждани и пленарните заседания, където те 

ще се обсъждат, за да се изготвят заключенията от конференцията. 

 

Всички свързани с конференцията събития, които ще се регистрират на 

платформата, ще бъдат визуализирани на интерактивна карта, която 

дава възможност на гражданите да разглеждат и да се регистрират 

онлайн. Организаторите могат да използват наличния на платформата 

набор от инструменти за подпомагане на организирането и 

популяризирането на своите инициативи. Хартата на конференцията за 
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бъдещето на Европа, в която са определени стандарти за почтително 

водене на общоевропейски дебати, трябва да се спазва от всички 

участници и при всички събития. 

Платформата е организирана около ключови теми: изменение на климата 

и околна среда; здравеопазване; по-силна и по-справедлива икономика; 

социална справедливост и работни места; ролята на ЕС в света; ценности 

и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; 

европейска демокрация; миграция; и образование, култура, младеж и 

спорт. Тези теми се допълват от „поле със свободен текст“ за 

междусекторни и други теми („други идеи“), тъй като гражданите са 

свободни да повдигнат всеки въпрос, който е от значение за тях, в 

рамките на истински подход „отдолу нагоре“. 

Платформата също така предоставя информация относно структурата и 

работата на конференцията. Тя е отворена за всички граждани на ЕС, 

както и за институции и органи на ЕС, национални парламенти, 

национални и местни органи и гражданското общество. Ще бъдат 

зачитани в пълна степен неприкосновеността на личния живот на 

ползвателите и правилата на ЕС за защита на данните. 

 

За повече информация 

Цифрова платформа за конференцията за бъдещето 
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Фермерските храни и здравословно хранене на 

съвременния човек 

„От фермата до вилицата“ – виртуална кулинарна 

дискусия в Разград 

 

Русенският университет - Факултетът по биотехнологии, проведе оживена 

творческа дискусия он-лайн с участието на хранително-вкусови компании, 

земеделски производители и фермери от региона и Агро-завод за био-

ваксини в Лозница. Темата на дискусията обхвана необходимостта от 

разширяване на основите на зелената икономика, управление на 

биологичните отпадъци и използването им в селското стопанство, 

мястото на бизнеса в процеса на опазване на околната среда в региона и 

страната. В рамките на уебинара бяха представени основните политики 

за биопроизводство и биологично земеделие и бяха споделени добри 

практики.Дискусията представи идеи за разширяване на зелените 

инициативи на местно и регионално ниво и за създаване на условия за 

непоносимост към ниската екологична култура в общността, както от 

страна на гражданите, така и на бизнеса. Най-посещаваната и интересна 

част от уебинара, бе т.нар. виртуална кухня и изложба „От фермата до 

вилицата“. Студенти, социални групи, чуждестранни участници 

представиха свои интересни зелени рецепти и ястия, които споделиха с 

всички. В дискусията участваха хора от социални институции от региона, 

студенти и млади хора, фермери и производители. Участваха ученици и 
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преподаватели от Професионална гимназия по облекло – Разград, 

Професионална гимназия по селско стопанство – Попово, 

Професионална гимназия по хранителновкусови технологии – Плевен, 

Професионална гимназия по трнспорт и строителство – Разград, 

Профилирана природоматематическа гимназия – Разград, 

Професионална гимназия по икономика – Разград, Центъра за 

ученическо техническо и научно творчество в Разград, студенти от 

Филиал – Разград и Националния университет по хранителни технологии 

в Киев, Украйна, кулинарен клуб от Дома за пълнолетни лица с деменция 

в Разград. 

 

„Зелен“ проект започна да изпълнява Европейски 
център 

Един от ключовите приоритети в дневния ред на Комисията Фон дер 

Лайен 2019-2024 е Европейската зелена сделка, новата политическа 

пътна карта, която ще направи икономиката на ЕС устойчива. Това ще 

превърне предизвикателствата за околната среда в реални възможности, 

ще образова поколенията в устойчиво поведение, превръщайки прехода 

към зелена икономика за всички. 

Проектът RADIAL  цели да свърже хоризонталния приоритет на Еразъм + 

по отношение на екологичните и климатичните цели, заедно с приоритета 

за социално включване и ще позволи да се разработят обучително 

присъствие и дейности за устойчива зелена сделка, да я пренесе в 

личната философия и поведение на възрастните, да подпомогне 

развиването на еко-предприемачеството и да допринесе за социалното 

включване на възрастни обучаеми в неравностойно положение , които са 

пребиваващи в 7те държави от ЕС, които участват в проекта – Германия, 

Гърция, Кипър, Италия, България, Испания, Великобритания.  

 

Проектът ще допринесе за обучението на възрастни за използване на 

рециклирано изкуство и така ще подкрепи приоритета на европейската 
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зелена сделка, за да подобри знанията и разбирането за устойчив зелен 

преход в обществата на ЕС.  

Основният продукт на проекта е в процес на разработване и ще бъде 

готово в първата десетдневка на м.май 2021.  Иновативното ръководство 

за обучители с пълен набор от инструменти и ресурси за преподаване за 

рециклиране ще обогати диактивните инструменти за устойчиво развитие. 
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