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Този проект се реализира 
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ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

28 януари 

Обменът на информация по цялото земно кълбо в наши дни е по-лесен 

и по-бърз. Това бързо увеличение на информационните потоци по света 

представлява голямо предизвикателство за защитата на правото на 

неприкосновеност на личните данни на лицата. Въпросите, свързани със 

защитата на личните данни, включително тяхното трансгранично 

измерение, засягат хората ежедневно - на работното място, при 

постъпления пред държавните органи, при покупка на стоки или услуги, 

при организиране на пътуване или сърфиране в интернет. 

Денят за защита на личните данни се отбелязва ежегодно на 28-ми 

януари във връзка с Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 

28.01.1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на 

лични данни.  Началото е поставено през 2007 г. по инициатива на Съвета 

на Европа, няколко години по-късно и Съединените американски щати се 

присъединяват към инициативата, обявявайки днешната дата за Ден на 

сигурността на данните.  

България подписва конвенцията за защита на личните данни на 2 юни 

1988 г., ратифицирана е със закон на 29 май 2002 г. и влиза в сила за 

България на 1 януари 2003 г.  

За първи път у нас европейският Ден на защита на личните данни се 

отбелязва през 2007 година 

Националните органи за защита на данните, които са партньори по 

проекта SMEDATA – Комисията за защита на личните данни на Република 

България и Италианският надзорен орган за защита на данните (Garante 
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per la protezione dei dati personali), организират редица дейности за 

отбелязване на Европейския ден за защита на данните.  

Повече информация можете да намерите на официалните уеб страници 

на институциите:  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-

data-protection-supervisor_bg 

https://www.cpdp.bg/ 

https://duncheva.bg/ 

 

НОВИНИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ЗА 2021 

ГОДИНА 

Ротационно председателство 

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип 

между държавите – членки на ЕС, на всеки 6 месеца. През този 6-

месечен период председателството ръководи заседания на всяко 

равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на 

работата на ЕС в Съвета. 

Държавите членки, които изпълняват председателството, 

работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, 

наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон 

през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, 

в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат 

разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на 

тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна 

шестмесечна програма. 

Настоящата тройка председателства е съставена от 

председателствата на Германия, Португалия и Словения.  

Лого на Съвета на ЕС и 

португалското председателство 
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https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_bg
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Португалско председателство на Съвета на ЕС: 1 януари – 30 

юни 2021 г. 

Приоритетите на португалското председателство са подчинени на 

неговото мото: „Време за действие: справедливо, екологично и цифрово 

възстановяване“. 

Програмата на председателството е организирана около пет 

основни области, които са в съответствие с целите на стратегическата 

програма на ЕС: 

 укрепване на устойчивостта на Европа 

 укрепване на доверието в европейския социален модел 

 насърчаване на устойчиво възстановяване 

 ускоряване на справедлив и приобщаващ цифров преход 

 утвърждаване на ролята на ЕС в света, като се гарантира, че 

това се основава на откритост и многостранно сътрудничество 

Португалското председателство на Съвета на ЕС ще се 

съсредоточи върху това как да преведе Съюза през пандемията от 

COVID-19. То ще популяризира иновативна визия за ЕС, която гледа към 

бъдещето и се основава на общите ценности солидарност, 

конвергенция и сближаване. 

За да постигне това, Португалия се ангажира да играе активна и 

гъвкава роля, за да действа в положителна посока, да насърчава 

сътрудничеството, да постига осезаеми резултати в икономическото 

възстановяване и да изведе Европейския съюз от кризата. 

Уебсайт на португалското председателство 

Приоритети на португалското председателство 

Предварителен график на заседанията по време на португалското 

председателство 

Председателства на Съвета до 2022 г.: 

Словения: юли – декември 2021 г. 

Франция: януари – юни 2022 г. 

Чехия: юли – декември 2022 г. 

 

Задачи на председателството 

Председателството отговаря за насочването и стимулирането на 

работата на Съвета по законодателството на ЕС, за осигуряването на 

приемственост в изпълнението на програмата на ЕС, за 

систематичността на законодателните процеси и сътрудничеството 

между държавите членки. За тази цел председателството трябва да 

действа като честен и неутрален посредник. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.2021portugal.eu/en/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://www.2021portugal.eu/en/events/
https://www.2021portugal.eu/en/events/
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Председателството има две основни задачи: 

1. Планиране и ръководене на заседанията на Съвета и на 

неговите подготвителни органи 

Председателството ръководи заседания на различните състави 

на Съвета (с изключение на Съвета по външни работи) и на 

подготвителните органи на Съвета, които включват постоянни 

комитети, като Комитета на постоянните представители (Корепер), и 

работни групи и комитети, които разглеждат много специфични теми. 

Председателството следи за правилното протичане на 

обсъжданията и за коректното прилагане на Процедурния правилник 

на Съвета и на методите на работа. 

То организира също различни официални и неофициални 

срещи в Брюксел, както и в държавата, поела ротационното 

председателство. 

2. Представляване на Съвета в отношенията му с другите 

институции на ЕС 

Председателството представлява Съвета в отношенията с 

другите институции на ЕС, по-специално с Комисията и Европейския 

парламент. Неговата роля е да се стреми към постигането на съгласие 

по законодателните досиета чрез тристранни срещи, неформални 

преговори и срещи на помирителния комитет. 

Председателството работи в тясна координация със: 

 председателя на Европейския съвет 

 върховния представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност 

Председателството подпомага тяхната работа и понякога от 

него може да бъде поискано да поеме някои задължения вместо 

върховния представител, като например да представлява Съвета по 

външни работи пред Европейския парламент или да ръководи Съвета 

по външни работи, когато се обсъждат въпроси от областта на общата 

търговска политика. 

Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/council-

eu/presidency-council-eu/ 

 

 

 

 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/presidency-council-eu/
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КАК ДЪЛГОТО ВРЕМЕ ПРЕД КОМПЮТЪРА 

ВЪЗДЕЙСТВА НА ДЕЦАТА? 

 

 
Снимка: pixabay.com 

Всички присъствени учебни занятия отново са прекратени и 

децата учат пред компютрите. Това коства неимоверни усилия на 

родителите, които в едно и също време трябва да организират своите 

служебни задачи и дистанционното обучение на своите деца, особено 

малките в предучилищен и начален етап на образованието. Някои 

изпитват сериозни затруднения  да подсигурят друг възрастен, който 

да се грижи за детето в работните часове на деня. Платените отпуски 

са изчерпани още при предното затваряне, а неплатените водят до 

затруднения за покриване на текущите разходи за едно домакинство. 

Докато през летния сезон и есента нещата бяха сравнително 

спокойни, с поредния локдаун тревожността у хората стремглаво 

нараства, последвана и от съмненията, че ситуацията няма да е за 3 

седмици. 

Често съветвам родителите, че е добре достъпът до електронни 

устройства на децата да е ограничен, защото това може да е 

увреждащо за здравето и равитието на детето, казва психологът Лучия 

Таскова. До вчера всички в образователната система бяха на това 

мнение, а днес все повече учители, обзети от страха, настояват за 

онлайн обучение, което именно води до часове престой пред 

компютър или таблет за децата. 

Прекомерното използване на екрани в предучилищна и начална 

училищна възраст води до проблеми, свързани с вниманието, 

концентрацията, дори и поведението. Увеличават се депресиите и 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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нивата на тревожност сред децата. А, ако говорим и за видеоигрите, 

често може да се забележат и по-чести агресивни прояви. 

Количеството време, прекарано от предучилищна възраст пред 

екран, е свързано с последващата поява на проблеми с вниманието, 

концентрацията и поведението. В сравнение с деца с по-малко от 30 

минути на ден пред монитора, децата, които гледат повече от два часа 

на ден, са пет пъти по-склонни да развият клинично значими 

поведенчески проблеми и почти шест пъти по-вероятно да имат 

проблеми с когнитивните процеси. Освен това, децата, които 

прекарват пред монитор повече от два часа на ден, имат почти 

осемкратно повишен риск от изпълнение на критериите за 

хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието, което само по 

себе си говори и за засилване на симптомите при децата с такива 

нарушения. 

Прекомерното време пред екраните води до хронична 

раздразнителност при децата. Хронично раздразнителните деца често 

са в състояние на необичайно висока възбуда и могат да изглеждат 

уморени. Тоест, те са развълнувани, но изтощени. Тъй като хронично 

високите нива на възбуда оказват влияние върху паметта и 

способността да се концентират, тези деца по всяка вероятност ще 

изпитват затруднения в академичен план. Може би сега е по-логично 

твърдението, че дистанционното обучение е не дотам ефективно. 

Не е изненадващо, че малките деца са по-чувствителни към 

електронните устройства, отколкото възрастните. Продължителното 

излагане на електроника създава сензорно претоварване, което може 

да разконцентрира детето и то да загуби фокус. Претоварването може 

да доведе до изчерпване на умствената енергия. 

Канадски учени твърдят, че за дете на петгодишна възраст 

здравословните граници за време пред екран не трябва да надвишава 

30 минути на ден. Повече от това може да повлияе и на доброто 

качество на съня. Излагането на електронни устройства 

десинхронизира биологичния часовник на детето. Това е резултат от 

екрана, който имитира дневната светлина и потиска мелатонина – 

хормона, който регулира цикъла на сън и събуждане в тялото. 

Трябва да се признае, че е почти невъзможно напълно да се 

елиминира електрониката от ежедневния ни живот; неограниченото 

време на работа обаче носи повече вреда, отколкото полза. 

Регулирането и намаляването на времето за употреба е от полза не 

само за детето, но и за семейството като цяло. В крайна сметка, по-

малкото време на екрана също прави път за установяване на по-силни 

и по-значими връзки с хората около нас. Много по-добре би било, ако 

времето пред екраните се замени с активен спорт. 

Ново проучване на изследователи от University of British 

Columbia установява, че тийнейджърите, особено момичетата, имат 
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по-добро психично здраве, когато участват в извънкласни дейности, 

като спорт и изкуство и прекарват по-малко време пред екрана. 

Изследването, публикувано в научното списание Preventive 

Medicine, открива, че юношите, които прекарват по-малко от два часа 

дневно в развлечения в Интернет са по-удовлетворени от живота. 

Те са по-оптимистично настроени и имат по-ниски нива на 

тревожност и симптоми на депресия, установяват изследователите. 

Това е особено видно при момичетата, при които участието в 

извънкласни дейности дава още по-добро отражение върху 

психичното здраве. 

„Въпреки че проведохме проучването преди пандемията на 

Ковид-19, констатациите са особено актуални сега, когато 

тийнейджърите вероятно прекарват повече време пред екраните в 

свободното си време, ако достъпът до извънкласни дейности, като 

спортни и художествени занимания, е ограничен поради Ковид – 19 “, 

посочва водещият автор на изследването Ева Оберле, професор в 

University of British Columbia. 

Изследователите подчертават, че извънкласните дейности са 

важен фактор за психичното здраве на тийнейджърите. 

„Намирането на безопасен начин децата и тийнейджърите да 

продължат да участват в тези дейности през пандемията може да 

намали времето, прекарано пред екрана, и да подобри психичното им 

здраве и благосъстояние“, допълва Оберле. 

Проучването включва 28 712 ученици от 7 клас от 365 училища 

в Канада. Изследователите разглеждат ефекта от времето пред 

екрана, прекарано в развлечения, като игра на видео игри, гледане на 

телевизия, сърфиране в Интернет, използване на социални мрежи. 

Отделно се проучва ефекта от участието в извънкласни 

дейности, и то на открито, като спортни и художествени занимания. 

Изводите сочат, че съвсем малка част от тийнейджърите, които 

участват в извънкласни дейности, са склонни да се занимават с 

развлекателни дейности пред екрана в продължение на два или 

повече часа след училище. 

Освен това участието в извънкласни дейности е свързано с по-

високи нива на оптимизъм и удовлетвореност. 

От друга страна по-дългото време, прекарано пред екрана 

(повече от два часа на ден) води до по-ниски нива на удовлетвореност, 

засилена тревожност и депресивни симптоми. 
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Освен това по-продължителното време пред екрана влияе по-

негативно върху психичното здраве на момичетата, отколкото на 

момчетата. 

И при момчетата, и при момичетата обаче психичното здраве е 

най-добро, когато участват в извънкласни дейности и прекарват по-

малко от два часа дневно в развлечения пред екрана. 

Източник: puls.bg 

 

НОВ ЕВРОПЕЙСКИ „БАУХАУС“: ЕК СТАРТИРА 

ЕТАПА НА ПРОЕКТИРАНЕ 

18/01/2021 

Новият европейски „Баухаус“ е екологичен, икономически и 

културен проект, насочен към съчетаване на дизайн, устойчивост, 

достъпност, финансова достъпност и инвестиции, за да се подпомогне 

осъществяването на Европейския зелен пакт. Ето защо основните 

ценности на новия европейски „Баухаус“ са свързани с устойчивостта, 

естетиката и приобщаването. Целта на етапа на проектиране е да бъде 

оформена концепцията въз основа на съвместна творческа работа, 

насочена към проучване на идеи, определяне на най-неотложните 

нужди и предизвикателства и изграждане на връзки между 

заинтересованите страни. Като един от елементите на етапа на 

проектиране, през пролетта Комисията ще стартира първото издание на 

новата европейска награда „Баухаус“. 

След приключването на този етап, през есента ще бъдат 

отправени покани за представяне на предложения, чрез които новите 

европейски идеи „Баухаус“ да се реализират на най-малко пет места в 

държавите — членки на ЕС, с помощта на средства от ЕС на национално 

и регионално равнище. 

Новият европейски „Баухаус“ е творческа инициатива, която 

разчупва границите между науката и технологиите, изкуството, 

културата и социалното приобщаване, за да даде възможност за 

намиране на решения на ежедневните проблеми.  

На специалния уебсайт, който стартира днес, хората на 

изкуството, дизайнерите, инженерите, учените, предприемачите, 

архитектите, студентите и всички заинтересовани лица могат да 

споделят примери за вдъхновяващи постижения за новия европейски 

„Баухаус“, идеи за начина, по който той следва да бъде оформен и да се 

развива, както и своите тревоги и предизвикателства. 

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук. 
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ЕК предлага актуализиране на координирания подход за 

ограничаване на свободното движение 

25/01/2021 

Комисията предложи актуализиране на Препоръката на Съвета от 

октомври миналата година за координиране на мерките, засягащи 

свободното движение в Европейския съюз. 

Комисията предложи актуализиране на Препоръката на Съвета от 

октомври миналата година за координиране на мерките, засягащи 

свободното движение в Европейския съюз. Предложението е част от 

продължаващите усилия на Комисията за осигуряване на по-добра 

координация и комуникация на равнище ЕС във връзка с мерките, 

свързани с пътуванията. С оглед на новите варианти на коронавируса и 

на големия брой нови случаи на заразяване в много държави членки е 

необходимо да се изпрати ясно послание за въздържане от 

неналожителни пътувания, като същевременно се избягва затварянето 

на границите или налагането на пълни забрани за пътуване и се 

гарантира непрекъснатост на функционирането на единния пазар и на 

веригите на доставки. Поради това са необходими допълнителни 

целенасочени действия, за да се гарантира координиран подход към 

мерките за ограничаване на свободното движение в рамките на ЕС. 

В предложението на Комисията се предвижда допълнително 

координиране в две области, в които държавите членки вече са се 

съгласили да работят заедно: 

 Актуализиране на съгласувания цветови код за 

картографиране на рисковите райони. 

 По-строги мерки, прилагани по отношение на пътуващите 

от райони с по-висок риск. 

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс каза: 

„Постигнатото през октомври съгласие за координиран подход на ЕС към 

ограниченията за пътуване беше голяма крачка напред в усилията ни да 

ограничим разпространението на COVID-19, като същевременно 

запазим наложителните пътувания и функционирането на единния 

пазар. В по-нататъшните си усилия трябва да продължим да се 

основаваме на общата карта и на общия подход за налагане на 

пропорционални и недискриминационни ограничения. С оглед на новите 

варианти на вируса днес се нуждаем от още по-добра координация и 

съвместно европейско усилие за възпиране на неналожителните 

пътувания. Желаният резултат ще бъде постигнат чрез общи мерки, а 

не чрез затваряне на границите.“ 

Актуализация на единния цветови код 

В допълнение към съществуващите цветове зелено, оранжево, 

червено и сиво, Комисията предлага да се добави „тъмночервено“, за да 
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се посочат районите, в които вирусът се разпространява много бързо. 

Това би било приложимо за район, в който 14-дневният брой на 

уведомленията надвишава 500 на 100 000 души. 

Европейският център за профилактика и контрол върху 

заболяванията (ECDC) ще продължи да публикува актуализирани 

версии на картата въз основа на предоставените от държавите членки 

данни. 

 

По-строги мерки за пътуващите от райони с по-висок риск 

В съответствие със съобщението си от 19 януари, в което се 

определят действията, необходими за избягване на трета вълна, 

Комисията предлага да се изпрати ясно послание за въздържане от 

всякакви неналожителни пътувания, докато епидемичната обстановка 

не се подобри значително. Това се отнася особено за пътуванията до и 

от „тъмночервените“ райони. При това държавите членки следва да 

гарантират съгласуваност с прилаганите от тях мерки по отношение на 

пътуванията на тяхна територия. 

Когато лицата пътуват от „тъмночервен“ район, държавите членки 

следва да изискват от пътуващите: 

 да се подложат на тест преди пристигането; 

 КАКТО И да се подложат на карантина съгласно 

препоръката на Комитета за здравна сигурност, която 

понастоящем се прилага от няколко държави членки. 

Тъй като капацитетът за тестване се е увеличил, държавите 

членки биха могли да използват в по-голяма степен тестове преди 

заминаване, включително за райони, които понастоящем са обозначени 

като „оранжеви“, „червени“ или „сиви“. Лицата, които се завръщат в 

своята държава членка на пребиваване, следва вместо това да имат 

право да се подложат на тест след пристигането си. 

С оглед на рисковете, свързани с твърде големия брой нови 

случаи на заразяване, Комисията препоръчва, въз основа на насоките 

на ECDC, държавите членки да постигнат съгласие за приемане, 

запазване или засилване на предпазните мерки, като например мерки за 

оставане по домовете и временно затваряне на определени 

предприятия, по-специално в районите, класифицирани като 

„тъмночервени“, засилване на тестването и проследяването, както и на 

наблюдението и секвенирането на случаите на COVID-19, за да се 

събере информация относно разпространението на нови, по-заразни 

варианти на коронавируса. 
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Хората, живеещи в гранични региони, следва да бъдат 

освободени от някои от ограниченията за пътуване. Ако често се налага 

да преминават границата, например по семейни или професионални 

причини, от тях не следва да се изисква да се подлагат на карантина, а 

честотата на изискваните тестове следва да бъде пропорционална. Ако 

епидемиологичната обстановка от двете страни на границата е сходна, 

не следва да се налага изискване за тестване. 

Държавите членки следва също така да се стремят да избягват 

спиране на наложителните пътувания и по-специално следва да 

поддържат движението на транспортните потоци в съответствие със 

системата за „зелени ленти“, както и да избягват прекъсванията на 

веригата на доставки. Като се има предвид повишеният риск, 

пътуващите по наложителни причини, като например здравните 

работници, лицата, пътуващи по наложителни семейни или служебни 

причини, пристигащи от „тъмночервени“ райони, също следва да бъдат 

тествани и подложени на карантина, при условие че това не оказва 

непропорционално въздействие върху изпълнението на ключовите им 

функции или посрещането на нуждите им от първостепенно значение. 

Транспортните работници, чиято експозиция на населението 

обикновено е ограничена при пътуване, не следва да бъдат подлагани 

на карантина и по принцип следва да бъдат освободени от тестове, 

свързани с пътуване. Същите изключения следва да се прилагат и при 

транзитно преминаване на пътуващите по наложителни причини. 

В допълнение към актуализациите, предложени днес от 

Комисията относно пътуванията в рамките на ЕС, Комисията прие и 

предложение за актуализиране на Препоръката на Съвета относно 

пътуванията в ЕС от държави извън ЕС. 

 

Контекст 

На 3 септември 2020 г. Комисията прие предложение за 

препоръка на Съвета с цел да се гарантират координацията и ясното 

съобщаване на равнище ЕС на всички мерки, предприемани от 

държавите членки за ограничаване на свободното движение поради 

пандемията от коронавирус. 

С приемането на Препоръката на Съвета на 13 октомври 2020 г. 

държавите — членки на ЕС, поеха ангажимент да осигурят по-голяма 

координация и по-добър обмен на информация. 

На 19 януари, преди срещата на европейските лидери по темата 

на координиран отговор на кризата с COVID-19, Комисията набеляза 

редица мерки, необходими за засилване на борбата с пандемията. 
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На заседанието си от 21 януари европейските лидери признаха, 

че може да се наложи Съветът да преразгледа препоръките си относно 

свободното движение и пътуване от трети държави с оглед на 

рисковете, породени от новите варианти на вируса. Председателят на 

Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Комисията ще 

направи предложение за целенасочени и координирани мерки, за да се 

гарантира, че са налице необходимите гаранции във връзка с 

пътуванията. Това предложение беше представено днес. 

Най-новата информация относно мерките във връзка с 

коронавируса, както и относно ограниченията за пътуване, 

предоставена ни от държавите членки, е на разположение на 

платформата Re-open EU. 

 

 

ЕК въвежда механизъм за прозрачност и разрешения за износ на 

ваксини срещу COVID-19 

С цел да се гарантира навременен достъп до ваксини срещу 

COVID-19 за всички граждани на ЕС и да се преодолее настоящата 

липса на прозрачност при износа на ваксини извън ЕС, Комисията 

въведе мярка, с която се изисква за такъв износ да е необходимо 

разрешение от държавите членки. 

29/01/2021 

Комисията инвестира големи суми в развитието на 

производствения капацитет на разработчиците на ваксини в ЕС. Целта 

беше да се гарантира по-бързо доставяне на ваксини на европейските 

граждани, да се подкрепят стратегиите за планиране и ваксинация, като 

крайната цел е опазване на общественото здраве. Поради това е 

разумно ЕС да наблюдава как са били използвани средствата, отпуснати 

по предварителните споразумения за закупуване (ПСЗ), особено в 

контекста на потенциален недостиг на ваксини срещу COVID-19, които 

са от основно значение. Основната цел е да се осигури обществена 

прозрачност за европейските граждани. Съгласно системата за 

прозрачност и въвеждане на разрешения от дружествата ще се изисква 

да уведомяват органите на държавите членки за намерението си да 

изнасят ваксини, произведени в Европейския съюз. 

В акта за изпълнение, приет по спешната процедура и публикуван 

днес, се предвиждат разрешения за износ извън ЕС на ваксини срещу 

COVID-19 до края на март 2021 г. Режимът се прилага само за износ от 

дружества, с които ЕС е сключил предварителни споразумения за 

закупуване. 

Въз основа на опита си с подобната мярка за личните предпазни 

средства през пролетта на 2020 г. Комисията ще подпомага държавите 

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


 
 

13 
 

 

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  

ФЕВРУАРИ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

членки при създаването на съответния механизъм, за да се гарантира 

гладкото и координирано прилагане на регламента. 

Тази мярка е целенасочена, пропорционална, прозрачна и 

временна. Тя е в пълно съответствие с международния ангажимент на 

ЕС в рамките на Световната търговска организация и Г-20 и е в 

съответствие с предложенията на ЕС в контекста на инициативата на 

СТО в областта на търговията и здравеопазването. В контекста на своя 

ангажимент за международна солидарност ЕС изключи от този режим 

доставките на ваксини за хуманитарна помощ или предназначени за 

държави в рамките на механизма COVAX, както и за съседните на ЕС 

държави. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 

заяви: Пандемията има опустошителни последици в Европа и по 

целия свят. Опазването на здравето на нашите граждани 

продължава да е наш първостепенен приоритет. Затова трябва да 

въведем мерките, които ще гарантират постигането му. 

Механизмът за прозрачност и въвеждане на разрешения за износ е 

временен и ние разбира се ще продължим да изпълняваме поетите от 

нас ангажименти към държавите с ниски и средни доходи. 

Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите 

на търговията Валдис Домбровскис заяви: Тази ограничена във 

времето и целенасочена система обхваща само онези ваксини срещу 

COVID-19, които са били договорени с ЕС в рамките на 

предварителни споразумения за закупуване. Целта е да се осигури по-

голяма яснота относно производството на ваксини в ЕС и техния 

износ — понастоящем такава прозрачност липсва, а тя е от 

жизненоважно значение. Споменатият механизъм включва широк 

набор от изключения, за да изпълним изцяло ангажиментите си в 

областта на хуманитарната помощ и да защитим доставките на 

ваксини за съседните ни държави, както и за държавите в нужда, 

обхванати от механизма COVAX. 

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на 

храните Стела Кириакиду заяви: Почти през цялата изминала година 

работихме усилено, за да сключим предварителни споразумения за 

закупуване с производителите на ваксини и да осигурим ваксини на 

гражданите в Европа и извън нея. Предоставихме авансово 

финансиране на дружествата, за да изградят необходимия 

капацитет за производството на ваксини, така че доставките да 

могат да започнат веднага след разрешаването на ваксините. В 

момента е нужна прозрачност къде отиват ваксините, които сме 

обезпечили, както и гаранции, че те ще достигнат до нашите 

граждани. Ние носим отговорност пред европейските граждани и 

данъкоплатци, а отговорността е наш основен принцип. 
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Стратегията на ЕС за ваксините 

На 17 юни Европейската комисия представи Европейска стратегия за 

ускоряване на разработването, производството и въвеждането на 

ефективни и безопасни ваксини срещу COVID-19. В замяна на правото 

да закупи определен брой дози ваксина в определен срок Комисията 

финансира, под формата на предварителни споразумения за закупуване 

(ПСЗ), част от първоначалните разходи, пред които са изправени 

производителите на ваксини. Предоставеното финансиране се смята за 

авансово плащане за ваксините, които реално ще бъдат закупени от 

държавите членки. Ето защо ПСЗ е инвестиция за намаляване на риска, 

направена в замяна на обвързващ ангажимент от страна на дружеството 

за предварително производство, дори преди то да е получило 

разрешение за пускане на пазара. Това следва да даде възможност за 

бърза и постоянна доставка веднага след издаването на разрешението. 

Източник на новините: https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bg  

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО 

– ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

С поглед напред в новото десетилетие! 

2021 дойде с надеждата! Надеждата за здраве, нови сили и устрем в 

преодоляване на препятствия, в срещане на успехи и откриване на нови 

хоризонти.  

За Европейски информационен център, предизвикателството ще бъде 

наистина голямо. След взетото решение, ние да останем само 

Европейски документационен център, това ще наложи пренастройка на 

оборотите, концентрация на усилия и контакти, развитие и 

усъвършенстване на нови мрежи.  

Ние вярваме, че новото десетилетие ще бъде изпълнено с Надежда! За 

нова нормалност, изпълнена с човещина и солидарност, приятелство и 

споделеност! За нова, още по-голяма фамилия с ясна визия за бъдеще и 

за развитие! Защото нашият общ план се нарича План за бъдещето на 
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Европа, стратегия за бъдещето! Не само в това десетилетие, стратегия 

за живот! 

Екипът на Европейски информационен център е удовлетворен да 

сподели, че продължава своята системна работа и в тези трудни условия 

в подкрепа на цялостната визия за бъдещето на Европа, за разширяване 

на партньорските мрежи и за създаване на ясно и вдъхновяващо бъдеще 

за всички млади хора, които ни се довериха в десетилетията и останаха 

с нас! 

По три нови проекта ще работим в началото на новото десетилетие: 

Съединена Eвропа - rEUnite project, ще обхване периода от 03 октомври 

2020 до 02 април 2022, с потенциално удължаване според развитието на 

КОВИД-19. Финансира се от програма Европа за гражданите, 

направление 1 – Европейски памети. Седем партньора от Мадрид 

/Испания/, Серес /Гърция/, Зул /Германия/, Лондон /Великобритания/, 

Флоренция /Италия/, Варшава /Полша/ ще изследват важни исторически 

събития от последния век, като ще целят да се повишат знанията на 

европейските граждани за историята на ЕС и различните възприятия за 

основните минали и настоящи събития както и това младите хора да 

разберат по-добре развитието на ЕС и неговата значима роля за 

съжителството на нациите. Проектът ще повиши общата осведоменост за 

паметта, общата история и целта на ЕС да насърчава мира, европейските 

ценности и благосъстоянието на своите народи. Младите хора, НПО, 

публичните власти, голям брой граждани в неравностойно положение 

(безработни, мигранти, етнически малцинства и др.) от 6 държави-членки 

и Обединеното кралство ще обсъдят заедно на местно, регионално и 

европейско ниво основните исторически повратни моменти в Европейска 

история, за да се извлекат уроци за бъдещето на ЕС. Проектът ще включи 

пряко 490 граждани във форуми, дебати и акции за  солидарност за 

насърчаване на възпоменанието на ЕС, като се разглежда специална 

тема във всяка страна партньор през 18-месечния период. 

Приблизително 7000 граждани ще бъдат достигнати косвено чрез 

социалните медии rEUnite, кампании за повишаване на осведомеността, 

видео спот конкурс #rEUunite, местни изложения и улични събития. 

 

ЕС – обединени ние стоим /EU-United we stand/ тече в периода 1 

септември 2020 – 28 февруари 2022, но също очаква потенциално 

удължаване през 2022 поради развитието на пандемията. Водещ 

партньор е Европейската академия Берлин /Германия/, а в проекта 
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участват партньори от Варшава /Полша/, Будапеща /Унгария/ и Ангулем 

/Франция/. Проектът е посветен на 1990г., която бележи прелом както в 

германската, така и в европейската история. След като 

социалистическите режими в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бяха 

пометени от революциите от 1989 г., европейците се сблъскаха с тройния 

проблем за това как да изградят стабилни демокрации в ЦИЕ, как да 

обединят двете германски държави и как да създадат устойчив мирен ред 

в Европа. Проектът разглежда решенията в исторически план: 

интегрирайки както Германия, така и „новите“ демокрации от ЦИЕ в ЕС; 

процесите, при които европейците успешно убиха „дяволите от миналото“ 

- точно както Робърт Шуман предвиди в своята Декларация от 1950 г. Но 

наистина ли е вярно това? Наистина ли сме преодолели нашите взаимни 

страхове и предразсъдъци? Наистина ли сме доволни от сегашното 

състояние на нещата както в нашите страни, така и в рамките на ЕС? 

Какво не се е получило съвсем както трябва - и какво можем да направим?  

Това са въпросите, които ще бъдат разгледани от различни формати и 

дейности по време на местни събития и 5 транснационални дейности, 

организирани от партньорите в съответните им страни. Петте 

транснационални събития ще предоставят на участниците голямо 

разнообразие от възможности да обменят своите възгледи, да се учат 

един от друг, да обсъждат и да общуват със съграждани от цяла Европа. 

Форматите и методите, които трябва да се прилагат по време на тези 

събития, варират от лекции и дискусии до междуактивни семинари и 

публични дебати с личности от местни общности, политически или 

изследователски институции и медии. 

 

Европейски информационен център стартира и две годишен проект до 

октомври 2022г., финансиран по програма Еразъм + - Рециклиращо 

изкуство за възрастни обучаеми в неравностойно положение 

/Recycled Art for Disadvantaged Adult Learners/ 

Рециклирано изкуство за възрастни обучаеми в неравностойно 

положение. Водещ партньор е Асоциация Гуарани от Мадрид, Испания, а 

партньорите са от Зул /Германия/; Атина /Гърция/; Лондон 

/Великобритания/, Никозия /Кипър/ и Милано /Италия/. 

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, 
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ще образова поколенията в устойчиво поведение, превръщайки прехода 

към зелена икономика за всички. Проектът RADIAL ще разгледа 

свързания хоризонтален приоритет на Еразъм + по отношение на 

екологичните и климатичните цели, заедно с приоритета за социално 

включване и ще даде на участниците обучително присъствие и дейности 

- устойчива зелена сделка, която се разбира, пренася се в личната 

философия и поведение, развива се в еко-предприемачеството и 

допринася за социалното включване на възрастни обучаеми в 

неравностойно положение, пребиваващи в 7те държави от ЕС. Освен 

това приоритет на сектора за образование за възрастни е разширяване и 

развитие на обучителните компетенции на преподавателите, които ще 

бъдат насочени към проекта, като се фокусират върху подходите за 

преподаване на чиста околна среда. 

Проектът ще създаде обучителни продукти, като основния е иновативно 

ръководство за обучители с пълен набор от инструменти и ресурси за 

преподаване за рециклиране, повторно използване и поправки, които да 

се използват в мултикултурна среда, по този начин ще обогати 

диактивните инструменти за устойчиво развитие. 140 местни обучаеми 

ще участват пряко в теста на интелектуалната продукция с обратна 

връзка и препоръки, които ще доведат до обогатяване на продуктите в 

техния местен / регионален контекст. В страните по проекта ще се 

проведат мултиплициращи събития, целящи да популяризират 

продуктите по проекта, както и да дадат арена за обмен на опит между 

представители на частни и публични институции, пряко ангажирани с 

образованието. Събитията ще бъдат в България, Кипър, Германия, 

Гърция, Италия, Испания и Великобритания. 
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