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Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 
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 17 февруари - Ден на спонтанните 

актове на доброта 

 

С всяка година нараства популярността на  Денят на 

спонтанните актове на доброта. Празнува се, за да се насърчат 

проявите на доброта. Движението вдъхновява хората всеки ден. Тези 

дейности носят радост не само на получателя им, но положителни 

емоции и на дарителя. 

В Нова Зеландия, откъдето е възникнал този ден, Денят на 

случайните актове на доброта се отбелязва на 1 септември. Въпреки 

това, той се празнува и в някои от другите дни през годината. 

Независимо от това, извършването на произволни прояви на доброта 

е нещо, което може да се прави  всеки ден от годината. 

 

Добротата в 5 изречения - според китайския мислител и 

философ Конфуций 

 Този, чието сърце е настроено дори за малко доброта, няма 

да отхвърли никого. 

 Който наистина е добър, никога не може да бъде нещастен. 

Който наистина е мъдър, никога не може да бъде объркан. 

 Добротата се постига едва когато трудните неща се вършат 

правилно. Който е постигнал това, може да бъде наречен 

добър. 

 Ако си заедно с добър човек, винаги мисли как би могъл да 

последваш примера му. Ако си с лош човек, то погледни в 

себе си. 

 Не причинявай на други това, което не искаш теб да те 

сполети. 
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Няколко идеи за добри дела през деня: 

 Платете  кафето или храната на човека преди вас на опашка 

 Оставете любезна бележка за някого, без да е необходимо 

обяснение. 

 Кажете те насърчителни думи. Никога не се знае кой може да 

се нуждае от тях. 

 Предложете уменията си за някой в нужда. Например 

помогнете за написване на CV за нова работа. 

 Оставете хранителни стоки в местната банка за храна или 

БЧК. 

 Зарадвайте някой болен в болницата. Това може да е болно 

дете, възрастен човек, който няма семейство или студент. 

 Изпратете благодарствено писмо до местната пожарна 

служба, полицейските управления или други военни. 

 Просто се усмихни. 

Празнувайте всеки ден този празник! 

Източник: https://nationaldaycalendar.com/national-random-acts-

of-kindness-day-february-17/ 

 

НОВИНИ 

Безопасни ваксини срещу COVID-19 за 

европейците 

Ваксинацията срещу COVID-19 започна на 27 декември 2020 

г. в целия Европейски съюз, отбелязвайки момент на единство. 

Безопасната и ефикасна ваксина е пътят за трайно излизане от 

пандемията. Европейската комисия работи неуморно за осигуряването 

на дози от ваксини и одобри две ваксини срещу COVID-19, които бяха 

оценени като безопасни и ефикасни. Ваксините се изпращат 

едновременно до всички страни от ЕС при едни и същи условия. 

Засега се ваксинират хора в приоритетни групи — възрастни хора 

или здравни специалисти. Скоро обаче ще има достатъчно ваксини за 

цялото население на Съюза. 

След като бъдат ваксинирани достатъчно хора, ще можем 

постепенно да се върнем към нормалния си начин на живот. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://nationaldaycalendar.com/national-random-acts-of-kindness-day-february-17/
https://nationaldaycalendar.com/national-random-acts-of-kindness-day-february-17/
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До 300 милиона допълнителни дози от ваксината на BioNTech-Pfizer 

На 8 януари Комисията осигури възможност държавите от ЕС да 

закупят допълнителни 200 милиона дози от ваксината срещу COVID-

19, произведена от BioNTech и Pfizer, с възможност за покупка на още 

100 милиона дози. Това ще позволи на ЕС да закупи до 600 милиона 

дози от тази ваксина, която вече се използва в целия ЕС. 

Въпроси и отговори относно ваксинацията срещу COVID-19 

Осигуряване на дози от бъдещите ваксини 

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с 

фармацевтичните дружества и Европейската агенция по лекарствата, 

за да гарантира наличието на безопасна и ефикасна ваксина 

възможно най-скоро. Като всяка една ваксина, разработваните 

ваксини срещу COVID-19 ще преминат през щателна научна оценка, 

преди да бъдат пуснати на пазара. 

До момента Европейската комисия е сключила споразумения с 6 

обещаващи разработчици на ваксини и това е само началото. 

Ваксини, осигурени от Комисията 

Източник: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-

response/safe-covid-19-vaccines-europeans_bg 

 

 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_bg
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Дарителството като справедливост  

Снимка: pixabay.com 

 

Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна 

икономика в интервю за Български дарителски форум 

Отминаха празничните дни и с това като че ли се възвръща нормалният 

и проблемен ритъм на ежедневието. Струва ми се разумно да 

запомним какво ни е направило по-близки в тези моменти, а това може 

би са били актовете на съпричастност помежду ни като общество. Тази 

съпричастност някои от нас са изразили именно опитвайки се да бъдат 

в помощ на другия – често пъти непознат, но в нужда човек, или за някоя 

значима кауза. Всички тези усилия са проява на благотворителност 

чрез дарителство – на средства, усилия или грижа за това, което ни се 

струва важно и поради това сме решили да напуснем комфорта на 

своето себелюбие. 

Двете лица на справедливостта 

Актът на даряване е действие и опит да постигнем или въздадем тази 

справедливост, която средата на живот в България не успява. Говоря 

както за познатите институционални несполуки на всички основни 

системи – социална, здравеопазване, образование, които се проявяват 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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в това по улиците да има лишени от грижа деца, болни и изоставени 

хора или потънали в незнание и поради това неспособни да изкарват 

прехраната си. Но несправедливостта има и друго проявление, а 

именно срещата на човека с неправдата и търсенето на помощ от 

длъжните да я въздадат институции по стълбицата. Това именно са 

правоохранителните и правораздавателни функции на държавата, 

известни ни като полиция, прокуратура и съд. 

Поради това различаваме и срещаме двуликата същност на 

справедливостта – веднъж като дистрибутивна, тоест свързана с 

разпределението на благата в обществото и втори път 

като корективна – тази справедливост, която със силата на 

държавната принуда всеки нанесъл вреда другиму е длъжен да 

изтърпи. 

Липсата на дистрибутивна справедливост ни кара да продължим да 

влагаме всичките си сили да дублираме държавните системи с двойни 

средства – веднъж детето ни е в държавно училище, но ходи на уроци, 

за да покрие изискванията в часовете, втори път държавата ни събира 

данъци – а до социално слабите реална грижа не достига, трети път – 

плащаме здравни осигуровки, но винаги, щом допрем до 

здравеопазване, се намира начин да ни вземат пари за уж дължими 

неща и т.н. 

Корективната справедливост обаче не е в някакъв ограничен обем и не 

можеш да я прекроиш по бюджета на държавата, още по-малко да я 

набавиш с лична помощ или дарени средства. Освен необходима, тя 

следва да бъде общозадължителна и навременна. Без този вид 

справедливост не бихме могли да имаме сигурност за своите 

начинания/бизнес, работа, дом, семейство/. Така благополучието на 

всеки един от нас е непосилно начинание, хората са вкопчени в това да 

опазят своето, защото то е изложено на постоянни атаки и източник на 

постоянен страх. На битово ниво – отделяме време да приберем детето 

си, защото неизвестността ни кара да се страхуваме. Но в още по-

широк план – няма кой да влага усилия тук, защото не си струва – няма 

инвестиции, хората стават лениви към това да подредят градската си 

среда и свикват с делничното униние, липсата на благоустройство и 

постоянните неправди. 

Проявата на този държавнически разпад е непреодолима, ако нямаме 

яснота какъв да бъде обликът на обществото ни и към какво ще се 

стремим ежедневно. Яснотата на тази мисъл практически се свежда до 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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това какви управници да излъчим като ръководители на политическите 

и административни институции. 

Как да постигнем едно по-справедливо общество? 

Очевидно по пътя на дарителството, но под една неподозирана форма 

– на отдадените всекидневни усилия в изграждането на по-добър 

общностен нрав. На първо място трябва да сме готови да признаем 

склонни ли сме да отделяме усилия за това да бъдем по-критични и 

съзидателни към ставащото у нас. Всеки би бил съпричастен, ако 

участва. Да слезем все по-надълбоко, за да изградим тази връзка 

помежду си, която да ни събира в споделени ценности, макар и да сме 

идейно разделени по редица въпроси. Това предполага да търсим 

повече общи неща помежду си, за да можем да ги защитим 

институционално пред лицето на властта, но и да признаем 

претенциите на другите, дори да не са ни симпатични. Очевидно кучето 

на съседите ни дразни, например, но и на двама ни е далеч по-важно 

да имаме здрав тротоар и да изискваме от общината да ни го изгради, 

защото някога го е имало, а поради факта на плащане на данъци и сега 

ни е дължим. Така тези дребни жестове прерастват в особен тип 

разнопосочна политическа култура – на съюзяване зад важното и 

загърбване на дребното. По-сетне ще сме се научили да приемаме 

различните, без да ги отхвърляме или отрицаваме. От своя страна, 

политиците ни ще са се просветили да изграждат не само скрити 

съглашателства за лично облагодетелстване, но и коалиционни 

партньорства по фундаментални въпроси под натиска и исканията на 

гражданите. Макар и да звучи утопично, ми се струва възможно. 

Друго делнично усилие, което не ни струва много, е да отдаваме 

внимание. То май и не струва нищо. Затова да даряваме близките си 

със знание – там, където можем да се намесим с просветителска 

мисъл, нека го направим. Дали като разясним някому нещо по 

обществен въпрос, дали като спрем възрастния човек за похарчи 

поредното левче за жълт и лъжлив вестник. Определено си струва. 

Само така можем да не презираме хората за избора, който правят и с 

който предопределят средата на обществото ни. А този избор през 

настоящата година ще бъде важен – предстоят два вида избори. 

Време е да не отричаме изцяло стойностите в обществото, 

включително и професионалните – не всички лекари, полицаи, учители 

и т.н. са само едни или други. Трудно, но съществено необходимо е да 

ги издигаме на полагаемите им се места. Първо, защото вече са на 

изчезване – други общества им предлагат по-добри условия и е лесно 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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да заминат. Нека не ги губим по нелеп начин. Защото, ако дарявахме 

необходимото уважение на архитектите си, то те по-рано и по-често 

можеха да провяват общностното съзнание и да извикат в един глас, 

че подпорните стени по българското Черноморие са абсурден 

корупционен бетон. Или пък, ако призовавахме и подкрепяхме 

лекарите, те биха имали смелостта всекидневно да изричат на глас 

защо здравеопазването се проваля. Същото важи и за юристите, 

учителите и т.н. Силните общности са трудни за манипулиране от 

откровено бездарните ни и непросветени напоследък политици. Да не 

изоставяме поискалия по-справедлива държава човек сам в исканията 

си и да го поставим в беда за това, че се е осмелил. През 2020 г. имахме 

добър пример в тази посока, когато НАП посегна на един бизнес, 

излязъл по протестите. 

Безобразната и некадърна власт умее да сблъсква каузи, за да харчи 

безконтролно и безидейно. Нека не позволяваме да застават едни 

срещу други важни сфери – уязвими деца срещу пари за история, 

знание срещу социални нужди и т.н. Така шансът да се възправяме 

едни срещу други значително намалява. От нас зависи да не допускаме 

това. 

Повод да размишлявам в тази посока ми дават няколко думи на 

бележития български юрист и философ Цеко Торбов, който смята, че 

„за нормалното формиране на здрав обществен живот винаги са 

пречели две неща: липсата на яснота у обществото и ръководители 

върху обществените цели и липсата на готовност да се служи на тези 

цели”. 

Нека служим всекидневно на тези цели, това да бъде наша изстрадана 

в ежедневието конституция, за да бъде българската държава правова 

и социална. Преамбюлът и чл. 4 от действащата Конституция 

повеляват така. Инак ще продължаваме да имаме общество, в което се 

взима от онеправданите, за да се дава на нечестните. 

Източник: Български дарителски форум, НПО портал  

 

България се включи в проучване за участието на 

децата в политическия живот на Европейски съюз 

Съвместно проучване на участието на децата в политическия и 

демократичния живот на Еверопейски съюз, проведено от „Rand Europe“ 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.dfbulgaria.org/2021/bdf-analiz-2019-bregov/
https://www.ngobg.info/bg/position/122729-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82.html
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и „Eurochild“, възложено от Европейската комисия, подчертава практиките 

за по-добро включване на децата в изготвянето на политики. 

В проучването на Eurochild участват различни организации от 10 

държави, които от своя страна проведоха консултации с детски фокус 

групи. В резултат на тези консултации 224 деца и младежи участват с 

мнения по темите. 

 

Сред участниците са организации, които работят с деца от Финландия, 

Кипър, Ирландия, Германия, Малта, Холандия, Португалия, Словения и 

Испания. 

Българското включване в проучването за детското участие в 

политическия и демократичния живот, проведено от експертен екип на 

Национална мрежа за децата, включва мнението на децата от следните 

фокус групи: 

– Ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Търнава 

– Сдружение „Младежка толерантност“ – Горна Оряховица 

– Младежи от Съвета на децата към председателя на ДАЗД 

Детското участие в политическия и демократичния живот в България е 

една от основните цели в дейността на Национална мрежа за децата, 

която има за свой стратегически приоритет развитието на модели за 

участие на децата в процесите на взимане на решения, които ги касаят, и 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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прилага редица програми по детско и младежко участие, между които 

„Мегафон“, „Рапортьори“ т.н. 

Какво научихме от проучването? 

На национално ниво детските и младежките съвети, парламентите за 

деца и младежи и омбудсманите за детските права са най-

разпространеният механизъм за детско участие във важни политически 

теми. Също така, много редовни и еднократни инициативи се провеждат 

и в образователните институции. 

Проучването разкрива, че механизмите за изготвяне на политики са 

инициирани предимно от възрастни, създадени са през 90-те и в периода 

след 2000 г. и въпреки че са добри като идеи, в тях липсва оценката и 

доказателствата за тяхното въздействие. 

Докато повечето механизми включват равнопоставено момчета и 

момичета, те са насочени към по-големи деца (на 12 или повече години) 

и трябва да се създадат нови начини и механизми, за да се включат по-

малки, уязвими или деца в неравностойно положение. 

Какви са сегашните бариери пред участието на децата? 

Обществените възгледи и нагласи за децата и техните способности да 

участват, тъй като са твърде малки, както и дисбалансът на властта 

между възрастни и деца, са някои от ключовите бариери пред 

въздействащото и приобщаващо участие на децата. 

Друга бариера са езиковите способности на децата, както и липсата на 

достатъчно и достъпна информация за участие. 

И накрая, липсата на признание за участието на децата в зададените 

правни рамки и липсата на обратна връзка с тях за това как са се 

справили, ги обезкуражава да участват по-активно. 

Какво може да улесни приобщаващото детско участие? 

• Обмен на информация и осигуряване на обучение за деца и 

възрастни 

• Включване на децата във всички етапи на процесите на 

разработване на политики 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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• Създаване на безопасни пространства за участие, включително 

цифрови/дигитални инструменти и платформи 

• Инвестиране на повече ресурси за процеси и механизми за 

детско участие 

• ЕС насърчава участието на децата в политическия и 

демократичния живот на всички нива 

• Създаване на национални закони и планове за осигуряване на 

включването на децата в правителствените решения 

• Осигуряване на участието на децата в съвместното създаване 

на политики на европейско, национално и местно ниво. 

• Публикуване на достъпни документи и информация по всички 

теми, които интересуват децата 

• Включване на специализирани организации, за да се осигури 

участие на деца от всички среди 

• Даване на навременна обратна връзка на децата за тяхното 

въздействие и по-голяма видимост на техния принос 

Какво ще продължи да прави „Eurochild“? 

Като мрежа от почти 200 организации, работещи със и за деца, 

„Eurochild“ се ангажира да гарантира, че децата ще участват в 

създаването на национални, регионални и местни политики, както и на 

европейски политики и инициативи. Заедно с членовете организацията 

ще продължи да: 

• Допринася към европейски,  национални  и местни планове и 

разпоредби, за да се гарантира, че децата са част от процеса на вземане 

на решения 

• Да обучава възрастни и деца за детското включване на европейско, 

национално и местно ниво 

• Да работи с членове и специализирани организации, за да дава 

възможност за участие на ВСИЧКИ деца, независимо от произхода и 

способностите им 

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


 
 

11 
 

 

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  

МАРТ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

• Да се застъпва за повече финансови ресурси, за да превърне 

процесите на детско участие в реалност 

• Да осигури достъп до информация за детското участие 

• Да има повече видимост за детското участие и детското включване 

За повече информация:  

eurochild.org 

Цялото проучване можете да прочетете тук. 

Версия на проучването, подготвена с детско участие можете 

да прочетете тук. 

 

Обновено многостранно сътрудничество, 
съобразено с 21-ви век: програма на ЕС 

Комисията и върховният представител представиха днес нова 

стратегия за засилване на приноса на ЕС към основаното на правила 

многостранно сътрудничество. В съвместното съобщение са изложени 

очакванията и амбициите на ЕС по отношение на многостранната 

система. В днешното предложение се предлага да се използват всички 

инструменти, с които разполага ЕС, включително широката му 

политическа, дипломатическа и финансова подкрепа за укрепването на 

световния мир и сигурността, за защита на правата на човека и 

международното право и за насърчаване на многостранни решения на 

глобалните предизвикателства. 

17/02/2021 

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност/заместник-председател, отговарящ за 

по-силна Европа в света Жозеп Борел , заяви: Многостранното 

сътрудничество е важно, защото дава резултати. Не е възможно обаче 

„многостранни“ да бъдем само ние. Във времена на нарастващ 

скептицизъм трябва да покажем ползите и целесъобразността на 

многостранната система. Ще изградим по-силни, по-разнообразни и по-

приобщаващи партньорства, за да оглавим нейната модернизацията и да 

оформим глобалните отговори на предизвикателствата на 21-ви век, 

някои от които застрашават самото съществуване на човечеството. 

Комисарят в областта на международните партньорства Юта 

Урпилайнен заяви: ЕС е бил и ще продължи да бъде най-добрият съюзник 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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на многостранното сътрудничество и неговите институции. По-сложната 

глобална среда обаче ни кара да бъдем по-единни, последователни, 

целенасочени и да се възползваме по-добре колективна сила на нашия 

„Екип Европа“. В тази нова стратегия, която ще бъде подкрепена с 

конкретни действия, е изложена нашата амбиция за приобщаващо 

многостранно сътрудничество и твърд ангажимент за неговото 

подновяване. 

Определяне и защита на приоритетите и ценностите на ЕС в 

многостранната система 

За предизвикателствата на 21-ви век е необходимо повече, а не по-

малко многостранно управление и основано на правила международно 

сътрудничество. ЕС определи ясни стратегически приоритети за 

проблеми, с които нито една държава не може да се справи сама: мир и 

сигурност, права на човека и върховенство на закона, устойчиво 

развитие, обществено здраве или климат. Сега той трябва да постигне 

многостранен напредък по тези приоритети в стратегически подход, за да 

се гарантира по-безопасен свят с устойчиво и приобщаващо 

възстановяване. 

ЕС трябва да укрепи водещата си роля и да „действа като едно 

цяло“, за да „успее като едно цяло“. За тази цел ЕС ще постигне напредък 

по по-ефективни механизми за координация около съвместните 

приоритети и ще използва по-добре колективната си сила, включително 

въз основа на подхода „Екип Европа“. Неговите демократични и уникални 

регулаторни предимства представляват активи, които спомагат за 

изграждането на един по-добър свят, а неговите структури за сигурност и 

отбрана подкрепят световните усилия за запазване, поддържане и 

изграждане на международния мир и сигурност. 

Модернизиране на многостранната система 

За да се гарантира, че глобалната многостранна система е 

„подходяща за целта“, така че да се справи с днешните 

предизвикателства, ЕС ще продължи да подкрепя усилията на 

генералния секретар на ООН за реформи. Той ще насърчава 

модернизацията на възлови институции като Световната здравна 

организация и Световната търговска организация. ЕС ще играе също 

водеща роля и в разработването на нови световни норми и създаването 

на платформи за сътрудничество в области като данъчното облагане, 

цифровата сфера или изкуствения интелект. 

По-силна Европа чрез партньорство 

За да променим многостранната обстановка, се нуждаем от ново 

поколение партньорства. ЕС ще изгради нови съюзи с трети държави, ще 

засили сътрудничеството с многостранни и регионални организации, 

както и с други заинтересовани страни, особено с тези, с които споделя 

демократичните ценности, а с други ще се стреми да намери допирни 
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точки за всеки отделен проблем. Той ще подпомага държавите партньори 

да участват по-ефективно в многостранната система и ще осигурява 

систематично проследяване на двустранните ангажименти с партньорите 

за постигане на напредък по многостранните цели. ЕС се стреми да 

изгради по-приобщаващо многостранно сътрудничество. Важно е да се 

работи и с гражданското общество, както и с частния сектор, социалните 

и други заинтересовани страни. 

Следващи стъпки 

Комисията и върховният представител приканват Европейския 

парламент и Съвета да одобрят подхода и да работят заедно по тези 

приоритети. 

Контекст 

За да реагира успешно на глобални кризи, заплахи и 

предизвикателства, международната общност се нуждае от ефикасна 

многостранна система, основана на универсални правила и ценности. 

ООН остава в основата на многостранната система. ЕС и неговите 

държави членки са най-големите финансови донори за системата на 

ООН, за институциите от Бретън Уудс и за много други международни 

форуми. Те осигуряват почти една четвърт от всички финансови вноски 

във фондовете и програмите на ООН, а държавите — членки на ЕС, 

осигуряват и почти една четвърт от редовния бюджет на ООН. В 

Международния валутен фонд и Световната банка държавите — членки 

на ЕС, разполагат с над една четвърт от правата на глас, а близо една 

трета от финансовите вноски се осигуряват от ЕС и неговите държави 

членки. 

ЕС работи много тясно със и в рамките на други международни 

организации и образувания, като Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Съвета 

на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и 

Организацията на Северноатлантическия договор. 

И накрая, ЕС се стреми към по-тясно сътрудничество с други 

регионални и многонационални организации като Африканския съюз, 

Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския 

басейн, Асоциацията на народите от Югоизточна Азия или Общността на 

латиноамериканските и карибските държави, с цел справяне с общите 

предизвикателства и съвместна работа на международно равнище. 

За повече информация: 

Съвместно съобщение 

ЕС—ООН: Глобалните партньори 

 

  

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93292/joint-communication-european-parliament-and-council-strengthening-eu%E2%80%99s-contribution-rules_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50880/eu%E2%80%93un-partnership-delivers_en
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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  

МАРТ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Дискусия Дигиталната трансформация в 
образованието и планът за възстановяване – 

необходимата възможност в условията на 
пандемия от COVID-19 

Дискусия „Дигиталната трансформация в образованието и планът за 

възстановяване – необходимата възможност в условията на пандемия от 

COVID-19“ проведе Русенският университет в партньорство с ЕИЦ 

Европа Директно – Велико Търново . Представени бяха дейностите и 

мерките на Европейския съюз за оказване на подкрепа на държавите-

членки и различни икономически сектори чрез Плана за възстановяване 

и ролята на образованието в процеса. Дискутирани бяха различните 

аспекти на дигитализацията на образованието в България и ЕС. 

Участие в събитието взеха учители, преподаватели, студенти, ученици, 

читалища и библиотеки от Разград, Силистра, Русе, Исперих, Цар Калоян 

и Костанденец, както и международни специалисти от Украйна. 

 

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

