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ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ  – 

                      26 септември 

 

Европейският  ден на езиците се чества ежегодно от 2001 година, на 26 

септември, по инициатива на Съвета на Европа и Европейския съюз. 

Целта е да се насърчава изучаването на повече езици както в училище, 

така и извън него. За постигане на по-добро междукултурно 

разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на 

Европа. 

В Европа има богатство от езици – над 200 европейски и много други 

езици, говорими от хора с чуждестранен произход. Това е важен ресурс, 

който трябва да бъде разпознат, използван и ценен.  

Езиковите умения са необходимост и право на всеки – това е едно от 

основните послания на Европейския ден на езиците. 

Денят включват повишаване на осведомеността за: 

• богатото разнообразие на езици в Европа, което трябва да се 

съхранява и насърчава; 

• нуждата да се разшири наборът от езици, които се изучават, т.е. да се 

включат и по-малко разпространени езици, което да стимулира 

многоезичността; 

• нуждата да се развие степен на отлично владеене на два или повече 

езика, за да може хората пълноценно да взимат участие в контекста на 

демократичното гражданство в Европа. 

 



 
 

2 
 

 

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  

 ОКТОМВРИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

Глобализацията и потребностите на бизнеса са предпоставка да се 

изискват все повече компетенции по чужди езици от гражданите, за да 

работят ефективно в родните си държави. Владеенето на английски език 

вече не е достатъчно. 

Днес възможностите за работа и образование в различни европейски 

държави са повече от всякога, но липсата на езикови умения пречи на 

много хора да се възползват от тези възможности. 

Изучаването на езици е от полза както за младите, така и за възрастните 

– човек никога не е твърде стар, за да научи език и да се наслади на 

възможностите, които се отварят пред него. Дори ако знаете само 

няколко думи от езика на страната, която посещавате, например за 

почивка, ще ви е много по-лесно да създадете нови приятелства и 

контакти. 

Ученето на чужди езици ни помага да се разбираме по-добре и да 

преодолеем културните си различия. 

 

Източник: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-

BG/Default.aspx  

 

Европейската седмица на мобилността 

 Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на Европейската 

комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е 

насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и 

подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване. За 2019 

година темата на кампанията е „Безопасно ходене и колоездене“ и ще 

се проведе под мотото „Върви с нас!“.  В кампанията могат да се включат 

общини, училища, НПО, бизнес организации и всеки, който иска да 

покаже как промотира устойчивото придвижване. 

 

Наградата за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP) 

Наградата на Европейската комисия за устойчиво планиране на 

градската мобилност стартира през 2012 г. Целта на наградата е да 

насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от 

местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните 

постижения в тематичната приоритетна област на всяка година. 

Наградата SUMP е отделна от наградата на  Европейска седмица на 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx
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мобилността и се дават на общините за дейности, проведени между 16-

22 септември, докато наградата SUMP признава местните и 

регионалните власти за отлични постижения в планирането на 

устойчивата градска мобилност. 

Регистрацията за 8-мата награда SUMP е отворена до 31 октомври 2019 

г.! 

 

Източник на инфографиката: nsi.bg  

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://sump-award.mobilityweek.eu/
https://sump-award.mobilityweek.eu/
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Предистория: 

2000 г. - инициативата Ден без автомобили стартира като европейска 

инициатива, която дава на градовете възможност да покажат своята 

ангажираност с проблемите, свързани с опазването на околната среда.  

2002 г. - след успеха на Деня без автомобили започва всяка година  

провеждането на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА – от 16 

до 22 септември. Повече от 400 общини от 23 страни са участвали в 

първото издание на инициативата. Популярността й расте с всяка 

изминала година и тя се радва на висока обществена подкрепа.  

2016 г. - общият брой на участващите общини е рекорден – 2427 за 

целия свят! 

2017 г. – за първи път е добавена втора категория за наградата на 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, в която да бъдат 

отличавани постиженията в областта на устойчивата мобилност на по-

малките градове в Европа. Първият носител е стана гръцкото градче 

Игуменица, град в Гърция. 

Източник: http://eea.government.bg/  

 

 

 

 

НОВИНИ 

Благодарение на програма на ЕС на децата в 

училище се дават млечни продукти, плодове и 

зеленчуци 

2 септември 2019г. 

 С началото на новата учебна година ще се възобнови схемата на ЕС за 

предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата в 

участващите държави от ЕС за периода 2019—2020 г. 

Схемата на ЕС за хранене в училищата има за цел да насърчава 

здравословния и балансиран режим на хранене чрез предлагането на 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
http://eea.government.bg/
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плодове, зеленчуци и млечни продукти, както и чрез образователни 

програми в областта на селското стопанство и доброто хранене. 

През учебната 2017—2018 г. от тази програма се възползваха над 20 

милиона деца, т.е. 20 % от децата в целия Европейски съюз. 

Комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските 

райони Фил Хоган заяви: „Важно е още от ранна възраст да се придобият 

навици за здравословно хранене. Благодарение на схемата на ЕС за 

хранене в училищата нашите млади граждани не само се радват на 

качествени европейски продукти, а и научават повече за храненето, 

селското стопанство, производството на храни, както и за свързаната с 

всичко това усилена работа.“ 

Всяка учебна година за схемата се заделят общо 250 млн. евро. За 

учебната 2019—2020 г. 145 млн. евро са заделени за плодове и зеленчуци 

и 105 млн. евро – за мляко и млечни продукти. Въпреки че участието в 

схемата е доброволно, всички държави членки на ЕС избраха да участват 

в някоя част на схемата или в цялата схема. През март 2019 г. 

Европейската комисия одобри средствата, които да бъдат разпределени 

на всяка държава от ЕС, участваща в схемата предстоящата учебна 

година. Държавите могат да допълнят предоставената от ЕС субсидия с 

национални средства. 

Държавите членки сами решават как да прилагат схемата, т.е. какъв вид 

продукти ще получават децата или на каква тема ще бъдат въведените 

образователни мерки. Все пак продуктите трябва да бъдат избирани в 

зависимост от здравните и свързаните с околната среда фактори, както и 

според тяхната сезонност, разнообразие и наличност. 

 

За повече информация 

Схема на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в 

училищата 

Основни факти и данни за периода 2017—2018 г. за схемата на ЕС за 

хранене в училищата 

Комплект учебни материали за учителите 

 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/school-scheme-factsheet_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/school-scheme-factsheet_bg.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_bg
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Космическо пространство: навигационната 
спътникова система „Галилео“ на ЕС достига 1 

млрд. потребители на смартфони 

9 септември 2019г. 

Европейската навигационна спътникова система „Галилео“ ще достигне 1 

млрд. потребители на смартфони в световен мащаб. Това съвпада с 15-

та годишнина на Европейската агенция за глобалните навигационни 

спътникови системи (GSA) — основният партньор на Комисията при 

експлоатацията на „Галилео“. 

В навечерието на специално събитие в центъра на GSA в Прага Елжбета 

Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, 

предприемачеството и МСП, заяви: Сега „Галилео“ осигурява 

висококачествени услуги за измерване на времето и навигация на 1 млрд. 

потребители на смартфони в света. Това стана възможно благодарение 

на наистина европейски усилия, за да се изгради най-точната 

навигационна система в света с подкрепата и ангажираността от страна 

на GSA. Уверена съм, че космическият ни сектор ще продължи да 

просперира благодарение на увеличаващи се дейности, идеи и 

инвестиции по новата космическа програма на ЕС. 

От декември 2016 г. „Галилео“ предоставя т.нар. „първоначални услуги“, 

които вече подобриха всекидневния живот на гражданите и 

предприятията, като осигуряват точни сигнали за определяне на 

местоположението, навигация и измерване на времето. 

Днес 95 % от дружествата, произвеждащи чипове за смартфони за 

спътникова навигация, създават чипове, които са съвместими с 

„Галилео“. Данните за 1 млрд. потребители се основават на броя на 

продадените в световен мащаб смартфони, използващи „Галилео“. 

Действителният брой на потребителите на „Галилео“ е по-голям. В 

Европа всички нови модели автомобили, одобрени за пазара, са 

оборудвани със системата eCall, която използва „Галилео“, за да 

съобщава местоположението на превозното средство на службите за 

спешно реагиране. От тази година „Галилео“ е интегрирана в цифровите 

тахографи на камионите (устройства за записване на скоростта и 

разстоянието), за да се гарантира спазването на правилата за времето за 

шофиране и за да се подобри безопасността на пътя. 

„Галилео“ предоставя също така ключовата услуга по търсене и 

спасяване (SAR), която намалява времето за откриване на лице, 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
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разполагащо с уред за подаване на сигнал за бедствие, на по-малко от 10 

минути в открито море, планина или пустиня. С „Галилео“ точността на 

определяне на местоположението се е подобрила от 10 km на по-малко 

от 2 km. В бъдеще също така системата ще уведомява лицето в беда, че 

съответните помощни екипи пристигат. 

На последно място „Галилео“ подпомага публичните органи със своята 

публично регулирана услуга за чувствителни цели във връзка със 

сигурността. Това е надеждна и изцяло криптирана услуга за държавните 

ползватели по време на национални извънредни или кризисни ситуации, 

като например терористични нападения, за да се гарантира 

непрекъснатостта на услугите. 

Европейският космически сектор, който заема второ място в света, е 

силен и конкурентноспособен. За да подпомогне и укрепи лидерската 

позиция на ЕС в космоса, Комисията предложи космическа програма на 

стойност 16 млрд. евро за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021 

г.—2027 г. 

 

КОНТЕКСТ 

„Галилео“ е глобалната навигационна спътникова система на ЕС. Тя е 

гражданска система под граждански контрол, която осигурява точна 

информация за местоположението и времето. Предназначението на 

„Галилео“ е да осигури независимостта на Европа от други навигационни 

спътникови системи и нейната стратегическа автономност в областта на 

спътниковата навигация. Автономността на Европа в този сектор ще даде 

тласък на европейския пазар на труда, ще помогне на ЕС да засили 

ролята си в областта на сигурността и отбраната и ще подпомогне 

нововъзникващи технологии, като изкуствения интелект, безпилотните 

летателни апарати, автоматизираната мобилност и интернета на нещата. 

„Галилео“ предоставя „първоначалните услуги“ от декември 2016 г. По 

време на тази първоначална „пилотна“ фаза, предшестваща етапа на 

„напълно оперативните услуги“, сигналите от „Галилео“ са използвани в 

комбинация с други навигационни спътникови системи. В етапа на пълна 

оперативност потребителите ще могат да използват сигналите от 

„Галилео“ независимо от другите навигационни спътникови системи. 

Сред другите космически дейности на ЕС са програмата „Коперник“ 

(свободни и отворени данни от наблюдения на Земята — сушата, 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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атмосферата, морето, изменението на климата, както и за управление на 

извънредни ситуации и сигурност), EGNOS (регионална система за 

спътникова навигация) и системата за космическо наблюдение и 

проследяване (КНП).  

Новата космическа програма ще обедини в една програма всички 

съществуващи и нови дейности на ЕС в областта на космоса. Тя ще 

запази съществуващата инфраструктура и услуги и ще въведе известен 

брой нови елементи, за да се насърчи развитието на силен и иновативен 

космически сектор и за да се запази автономният, надежден и 

разходоефективен достъп на ЕС до космоса. 

С новата програма също така се въвежда уеднаквена и опростена 

система за управление. ЕС ще гарантира, че увеличаването на 

финансовите инвестиции се подпомага от ефикасен процес на вземане 

на решения, за да могат всички космически дейности на ЕС да се 

изпълняват навреме и в рамките на предвидения бюджет. Комисията ще 

продължи да отговаря за управление на програмата като цяло. С оглед 

на своето изключително експертно ниво междуправителствената 

Европейска космическа агенция (ЕКА) ще остане основен партньор в 

разгръщането на системата и в техническата подкрепа за оперативните 

задачи на космическата програма на ЕС. GSA, която ще промени 

наименованието си на „Агенция на ЕС за космическата програма“, ще 

увеличава подкрепата си за провеждане на космическите дейности на ЕС 

и за пазарното им навлизане и ще има все по-голяма роля за 

обезпечаване на сигурността на всички компоненти на програмата. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Програма „Коперник“ 

Програма „Галилео“ 

 

Комисията „Фон дер Лайен“: Съюз с по-големи 

амбиции 

10 септемри 2019г. 

Днес новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен представи своя 

екип и новата структура на следващата Европейска комисия. 
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Новата Комисия ще бъде отражение на приоритетите и амбициите, 

изложени в Политическите насоки. Комисията е структурирана около 

целите, за постигането на които Европейският парламент избра 

председателя Фон дер Лайен. 

В центъра на нашата работа е необходимостта да се обърне внимание на 

промените в климата, технологиите и демографските характеристики, 

които преобразяват нашите общества и начина ни на живот. 

Съществуващите световни сили поемат по нов самостоятелен път. 

Появяват се и се консолидират нови световни сили. Това оставя у много 

общности в Европа усещане за несигурност и безпокойство. ЕС трябва да 

играе водеща роля в прехода към здрава планета и към нов цифров свят. 

Ще може да го направи обаче само чрез обединяване на хората и чрез 

модернизиране на нашата уникална социална пазарна икономика в 

съответствие с днешните нови амбиции. 

В началото на това пътуване трябва да се възползваме максимално от 

всичките си силни страни и умения и от целия си потенциал. Трябва да се 

съсредоточим върху равенството и да създадем възможности за всички 

хора, независимо от това дали са жени или мъже, дали са от изток, запад, 

юг или север, дали са млади или стари. Трябва да отстояваме общите си 

ценности и върховенството на закона. През следващите пет години 

всички европейски институции трябва да работим заедно, за да разсеем 

страховете и да създадем нови възможности. 

Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен заяви: „Този екип ще 

очертае европейския път: ще предприемем решителни действия за борба 

с изменението на климата, ще изградим партньорство със Съединените 

щати, ще дефинираме отношенията си с един по-самоуверен Китай и ще 

бъдем надежден съсед, на Африка например. Този екип трябва да 

отстоява нашите ценности и стандарти от световна класа. Искам 

Комисия, която да се ръководи с решимост, която да е напълно 

съсредоточена върху разглежданите въпроси и да дава съответните 

отговори. Искам Комисията да бъде балансирана, динамична и модерна. 

Сега този екип ще трябва да спечели доверието на Парламента. 

Ръководената от мен Комисия ще бъде геополитическа Комисия, 

работеща за устойчиви политики. Искам също така Европейският съюз да 

бъде пазител на многостранното сътрудничество. Защото знаем, че сме 

по-силни, като заедно правим това, което не можем да направим сами.“ 

Нова структура, адаптирана към набелязаните цели 
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Новият колегиум ще се състои от осем заместник-председатели, в това 

число върховния представител на Съюза по въпросите на външната 

политика и политиката на сигурност (Жозеп Борел). Заместник-

председателите отговарят за водещите приоритети в Политическите 

насоки. Те ще ръководят работата ни по най-важните хоризонтални 

въпроси, като например Европейския зелен пакт, подготвеността на 

Европа за цифровата ера, икономиката в интерес на хората, 

съхраняването на европейския ни начин на живот, по-силна Европа на 

световната сцена и новия тласък за европейската демокрация. Членовете 

на Комисията са в центъра на структурата на новия колегиум. Те ще 

ръководят експертните познания и опит, осигурявани от генералните 

дирекции. 

Трима изпълнителни заместник-председатели ще имат двойна функция. 

Те ще бъдат едновременно заместник-председатели, отговарящи за една 

от трите основни теми в дневния ред на новоизбрания председател, и 

членове на Комисията. 

Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс 

(Нидерландия) ще координира работата по Европейския зелен пакт. Той 

ще отговаря и за политиката за борба с изменението на климата със 

съдействието на Генерална дирекция „Действия по климата“. 

Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен заяви: „Искам 

Европейския зелен пакт да се превърне в отличителния белег на Европа. 

В основата му е ангажиментът ни да бъдем първият континент на света, 

който е неутрален по отношение на климата. Това е и дългосрочен 

икономически императив: тези, които действат първи и са най-бързи, ще 

се възползват от възможностите, които предлага екологичният преход. 

Искам Европа да води надпреварата. Искам Европа да бъде износител 

на знания, технологии и най-добри практики.“ 

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер (Дания) ще 

координира цялата програма за подготвеност на Европа за цифровата 

ера и ще бъде комисар по въпросите на конкуренцията с подкрепата на 

Генерална дирекция „Конкуренция“. 

Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен заяви: 

„Цифровизацията оказва огромно въздействие върху начина, по който 

живеем, работим и общуваме. В някои области Европа трябва да навакса 

изоставането си, например при директните продажби от предприятия на 

потребители, докато в други сме на челно място, например сделките 

между предприятия. Трябва да подготвим единния пазар за цифровата 

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  

 ОКТОМВРИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

ера, да извлечем максимална полза от изкуствения интелект и големите 

информационни масиви, да повишим киберсигурността и да работим 

усилено за собствения ни технологичен суверенитет“. 

Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис (Латвия) 

ще координира работата в областта на икономиката в интерес на хората 

и ще бъде комисар, отговарящ за финансовите услуги, със съдействието 

на Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз 

на капиталовите пазари“. 

Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен заяви: „Нашата 

социална пазарна икономика е единствена по рода си. Тя е в основата на 

нашия просперитет и социална справедливост. Това има още по-голямо 

значение, защото сме изправени пред двоен преход: климатичен и 

цифров. Валдис Домбровскис ще ръководи работата ни за обединяване 

на социалното и пазарното измерение в нашата икономика.“ 

Останалите петима заместник-председатели са: 

Жозеп Борел (Испания, понастоящем министър на външните работи): 

кандидат за ВП/ЗП, „По-силна Европа на световната сцена“; 

Вера Йоурова, (Чехия, член на Комисията „Юнкер“): „Ценности и 

прозрачност“; 

Маргаритис Схинас (Гърция, бивш член на Европейския парламент, 

дългогодишен служител на Европейската комисия): „Съхраняване на 

европейския ни начин на живот“; 

Марош Шефчович (Словакия, заместник-председател на Комисията 

„Юнкер“): „Междуинституционални отношения и перспективи“; 

Дубравка Шуица (Хърватия, член на Европейския парламент): 

„Демокрация и демография“. 

Дубравка Шуица ще ръководи от страна на Комисията и работата по 

Конференцията за бъдещето на Европа. 

Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен заяви: „Искаме да 

вдъхнем нови сили на демокрацията в Европа. Това е наша обща 

отговорност. Демокрацията е нещо повече от гласуване на избори на 

всеки 5 години. Демокрацията означава гласът ни да бъде чут и да можем 

да участваме в изграждането на обществото.“ 
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Новоизбраният председател Фон дер Лайен иска да ръководи силно 

мотивиран колегиум, който разбира Европа и се вслушва в исканията на 

европейците. 

Ето защо всички членове на колегиума ще посетят всяка държава членка 

през първата половина на мандата си. Те трябва да опознаят не само 

столиците, но и да посетят регионите, в които хората в Европа живеят и 

работят. 

 Както Европа, така и Комисията трябва да бъдат подготвени за 

цифровата ера. Заседанията на колегиума ще бъдат електронни и без 

документи на хартиен носител. 

 Целта на новата Комисия е да улесни живота на хората и предприятията. 

Когато Комисията създава нови законови и подзаконови разпоредби, тя 

ще прилага принципа, че при въвеждането на нова разпоредба отпада 

стара, с цел да се намали бюрокрацията. 

 Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен заяви: „Това ще бъде 

комисия, която изпълнява поетите ангажименти. Имаме структура, която 

насочва усилията си към решаване на задачите, а не към йерархичността 

на действията. Трябва да сме в състояние да се справяме с важните 

въпроси по най-бързия и решителен начин.“ 

Останалите кандидати за комисари са следните лица. 

Йоханес Хан (Австрия) ще отговаря за ресор „Бюджет и администрация“ 

и ще се отчита пряко пред председателя на Комисията Урсула фон дер 

Лайен. В качеството си на дългогодишен член на колегиума той разбира 

значението на създаването на модерна администрация. 

Дидие Рейндерс (Белгия), който е адвокат по професия, е бивш 

национален министър на финансите, министър на външните работи и 

европейските въпроси и министър на отбраната с богат опит. В новата 

Комисия той ще отговаря за ресор „Правосъдие“ (включително по 

въпросите за върховенството на закона). 

Мария Габриел (България) е настоящ европейски комисар. Тя работи 

всеотдайно и енергично по ресора на цифровите технологии и сега 

преминава към създаването на нови перспективи за младото поколение 

(ресор „Иновации и младеж“). 
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Стела Кириaкидес (Кипър) е медицински психолог с дългогодишен опит в 

областта на социалните въпроси, здравеопазването и профилактиката на 

раковите заболявания. Тя ще ръководи ресор „Здравеопазване“. 

Кадри Симсон (Естония) е дългогодишен член на естонския парламент и 

министър на икономиката и инфраструктурата. Тя ще отговаря за ресор 

„Енергетика“. 

 Юта Урпилайнен (Финландия) е била не само министър на финансите и 

дългогодишен член на комисията по външни работи на финландския 

парламент, но е работила и като специален пратеник в Етиопия. Тя ще 

поеме отговорността за ресор „Международни партньорства“. 

Силви Гулар (Франция), която е бивш член на Европейския парламент, е 

твърдо ангажирана и убедена европейка. Като комисар за ресора 

„Вътрешен пазар“ тя ще ръководи работата ни в областта на 

индустриалната политика и ще насърчава цифровия единен пазар. Тя ще 

отговаря и за новата Генерална дирекция „Отбранителна промишленост 

и космическо пространство“. 

Ласло Трочани (Унгария) е бившият министър на правосъдието на 

Унгария. Той ще ръководи ресор „Съседство и разширяване“. 

Фил Хоган (Ирландия) — действащият комисар по въпросите на селското 

стопанство, ще допринесе с опита си в новата Комисия в ресор 

„Търговия“. 

Паоло Джентилони (Италия) — бивш италиански министър-председател 

и министър на външните работи, ще сподели големия си опит в ресор 

„Икономика“. 

Виргиниюс Синкявичюс (Литва) — министър на икономиката и иновациите 

на Литва, ще отговаря за „Околна среда и океани“. 

Никола Шмит (Люксембург) идва с опита си от Европейския парламент и 

прослуженото време като национален министър на заетостта и труда и 

сега ще отговаря за ресор „Работни места“. 

Хелена Дали (Малта) е посветила своя политически живот на 

равнопоставеността в качеството си на министър на социалния диалог, 

потребителските въпроси и гражданските свободи, а също и като 

министър на европейските въпроси и равнопоставеността. Тя ще 

ръководи ресор „Равнопоставеност“. 
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Януш Войчеховски (Полша) е дългогодишен член на Европейския 

парламент, участващ в комисията по земеделие, и понастоящем е член 

на Европейската сметна палата. Той ще отговаря за ресор „Земеделие“. 

Елиза Ферейра (Португалия) понастоящем е заместник-управител на 

Banco de Portugal. В продължение на много години е член на Европейския 

парламент и е била министър на планирането и министър на околната 

среда на Португалия. Тя ще ръководи ресор „Сближаване и реформи“. 

Рована Плумб (Румъния) е член на Европейския парламент (заместник-

председател на Групата на социалдемократите) и е бивш национален 

министър на околната среда и изменението на климата, министър на 

труда, министър на европейските фондове, министър на образованието 

и министър на транспорта. Тя ще отговаря за ресор „Транспорт“. 

Янез Ленарчич (Словения) е словенски дипломат. Той е бил държавен 

секретар по европейските въпроси и в продължение на няколко години е 

работил в тясно сътрудничество с Организацията на обединените нации, 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския 

съюз. Той ще отговаря за ресор „Управление при кризи“. 

Илва Йохансон (Швеция) е национален министър на заетостта, но също 

така бивш министър на училищата и министър на здравеопазването и 

грижите за възрастните и член на шведския парламент. Тя е също така 

високо ценен експерт в областта на заетостта, интеграцията, 

здравеопазването и благосъстоянието. Тя ще ръководи ресор „Вътрешни 

работи“. 

Следващи стъпки. 

Като следващ етап Европейският парламент трябва да одобри целия 

колегиум на членовете на Комисията, включително върховния 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 

на сигурност/заместник-председателя на Европейската комисия. 

Това ще бъде предшествано от изслушване на кандидатите за комисари 

в съответните парламентарни комисии в съответствие с Правилника за 

дейността на Европейския парламент. 

След като Европейският парламент даде одобрението си, Европейският 

съвет официално назначава Европейската комисия в съответствие с член 

17, параграф 7 от ДЕС. 
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За повече информация: 

https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate  

 

Алианс за кръгова употреба на пластмасите: 

Повече от 100 заинтересовани страни се ангажират 

до 2025 г. да влагат в нови продукти 10 милиона 

тона рециклирана пластмаса 

20 септмеври 2019г.  

Днес повече от 100 партньори от публичния и частния сектор, чиято 

дейност е по протежение на цялата верига на стойността при 

пластмасите, ще подпишат декларацията на Алианса за кръгова употреба 

на пластмасите, който насърчава доброволните действия в подкрепа на 

един добре работещ пазар на рециклирани пластмаси в ЕС. 

В декларацията се посочват начините, по които Алиансът ще постигне 

целта до 2025 г. десет милиона тона рециклирана пластмаса ежегодно да 

се използват за производството на нови продукти в Европа. Целта беше 

определена от Европейската комисия през 2018 г. в приетата от нея 

Стратегия за пластмасите като част от усилията за насърчаване на 

рециклирането на пластмаси в Европа. 

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс 

Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: Приветствам 

горещо ангажимента на сектора да преосмисли начина, по който 

произвеждаме и използваме пластмаси. Ефикасното рециклиране на 

пластмасите ще ни осигури чиста планета и ще подкрепи борбата с 

изменението на климата, тъй като изкопаемите горива от 

производствения цикъл ще бъдат заместени от отпадъчната пластмаса. 

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, 

предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска от своя страна заяви: 

Пред нас се разкрива възможността да превърнем нашата промишленост 

в световен лидер в рециклираните пластмаси. Трябва да се възползваме 

пълноценно от нея, за да съхраним околната среда, да създадем нови 

работни места в сектора и да запазим конкурентоспособността си. 

В декларацията, която подписват малки и средни предприятия, големи 

корпорации, сдружения на бизнеса, стандартизатори, 
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научноизследователски организации и местни и национални органи, е 

заложена целта за 10 милиона тона рециклирана пластмаса и се 

призовава за преминаване към нулеви пластмасови отпадъци в 

природата и към нулево депониране на пластмаси. В нея са предвидени 

конкретни действия за постигане на целта, включително: 

 подобряване на проектните решения на пластмасовите изделия, 

така че да бъдат годни за рециклиране и използване на повече 

рециклирани пластмаси; 

 идентифициране на местата с неоползотворен потенциал за по-

активно събиране, сортиране и рециклиране на пластмасови 

отпадъци в целия ЕС и на тези с недостиг на инвестиции; 

 разработване на програма за научноизследователска и развойна 

дейност в областта на кръговата употреба на пластмасите; 

 изграждане на прозрачна и надеждна система за следене на 

потоците пластмасови отпадъци в ЕС. 

Следващи стъпки 

На уебсайта на Комисията декларацията на Алианса ще продължи да 

бъде достъпна и отворена за подписване от нови заинтересовани страни, 

по-специално публични органи от цяла Европа. 

Сдруженията на бизнеса и фирмите също се призовават да представят 

доброволни ангажименти за използване или производство на повече 

рециклирана пластмаса. Повече информация заинтересованите страни 

могат да получат от електронна поща GROW-ENV-RPLASTICS-

PLEDGE@ec.europa.eu 

Контекст 

Потенциалът за рециклиране на пластмасови отпадъци в ЕС все още е 

до голяма степен неоползотворен, особено в сравнение с други 

материали, като хартия, стъкло или метал. От събираните ежегодно в 

Европа 27 милиона тона пластмасови отпадъци по-малко от една трета 

достига заводите за рециклиране. Поради това през 2016 г. в Европа са 

продадени под 4 милиона тона рециклирани пластмаси, което е едва 8 % 

от пазара на пластмаси в ЕС. Като се присъединява към целта на ЕС до 

2025 г. в ЕС да се продават 10 милиона тона рециклирани пластмаси, 

Алиансът за кръгова употреба на пластмасите се ангажира да спомогне 

за разширяването на пазара на рециклирани пластмаси в ЕС с повече от 

15 %.  
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Европейската комисия обяви старта на Алианса за кръгова употреба на 

пластмасите на 11 декември 2018 г. след първоначална оценка на 

доброволните ангажименти в сектора за повече рециклирани пластмаси. 

Оценката показа, че ангажиментите от страна на доставчиците на 

рециклирани пластмаси са достатъчни за достигане и дори за 

преизпълнение на целта на ЕС от 10 милиона тона рециклирани 

пластмаси в Европа до 2025 г. Ангажиментите от страна на потребителите 

(производители на пластмасови изделия и производители на други 

изделия) обаче не бяха достатъчни, поради което за затваряне на 

пропастта между търсенето и предлагането беше необходимо да се 

предприемат действия. 

Алиансът за кръгова употреба на пластмасите проведе първата си среща 

на 5 февруари 2019 г. в рамките на Европейските дни на промишлеността. 

По време на нея участниците се договориха да работят заедно по 

протежение на цялата верига на стойността за достигането на целта до 

2025 г. в производството на продукти да се влагат 10 милиона тона 

рециклирани пластмаси. Като приоритетни бяха избрани пет теми: 

 събиране и сортиране на пластмасовите отпадъци; 

 проектни решения, позволяващи рециклиране; 

 съдържание на рециклирана пластмаса в продуктите; 

 НИРД и инвестиции, включително химическо рециклиране; както и 

 мониторинг на рециклираните пластмаси в ЕС. 

Веднага бяха сформирани и работни групи, които да търсят конкретни 

решения. През пролетта на 2019 г. те изготвиха и декларацията, която се 

подписва днес. 

За повече информация 

Стратегия на ЕС за пластмасите: информационни документи, 

информационна бележка https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

6_bg.htm  
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