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Международен ден на хуманитарните
дейности - 19 август
Снимка: © Европейски съюз / ECHO / Мартин Карими

Началото на това честване е поставено през 2008 г. от Общото
събрание на ООН. Датата 19 август е избрана в памет на двадесет и
двамата хуманитарни работници на ООН, загинали при бомбена
експлозия в седалището на ООН в Багдад, Ирак на 19 август 2003 г.
Сред убитите е и специалният представител на генералния секретар на
ООН Sergio Vieira de Mello. Европейската комисия предоставя
хуманитарна помощ от 1992 г. в над 110 държави, достигайки милиони
хора по целия свят всяка година.

Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.

ЕС предоставя хуманитарна помощ, основана на нуждите, на хората,
засегнати от човешки и природни бедствия, с особено внимание на найуязвимите жертви, въз основа на международните хуманитарни
принципи, посочени в Европейския консенсус за хуманитарна помощ.
Помощта се насочва безпристрастно към засегнатото население,
независимо от тяхната раса, етническа група, религия, пол, възраст,
националност или политическа принадлежност.
ЕС - държавите-членки и институциите на ЕС заедно - е сред водещите
донори на хуманитарна помощ в света.
Хуманитарната помощ, финансирана от ЕС, се предоставя в
партньорство с агенции на ООН, международни организации и
неправителствени организации. Хуманитарната помощ на ЕС обхваща
области на интервенция като: храна и хранене , подслон ,
здравеопазване , вода и санитария и образование в извънредни

ситуации. Голяма мрежа от хуманитарни експерти на Комисията в над
40 страни по света позволява внимателно наблюдение на кризисни
ситуации и операции за подпомагане.
Финансирането на операции за хуманитарна помощ е предназначено
за страни извън ЕС. Европейската комисия може също така да
финансира операции за спешна помощ, за да отговори на бедствия с
изключителен мащаб в рамките на Европейския съюз.
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ЕК разширява разговорите с производителите на
ваксина, като включва пети производител
Европейската комисия приключи проучвателните разговори с
дружеството Moderna за закупуване на потенциална ваксина срещу
COVID-19.
24/08/2020
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Moderna е петото дружество, с което Комисията приключи разговорите,
след като това вече бе постигнато със Sanofi-GSK на 31 юли, с Johnson &
Johnson на 13 август и с CureVac на 18 август, в допълнение към
подписването на 14 август на предварително споразумение за закупуване
с AstraZenec.
Предвиденият договор с Moderna би дал възможност на всички
държави — членки на ЕС, да закупят ваксина, както и да направят
дарения на държавите с по-ниски и средни доходи или да пренасочат
ваксини към европейски държави. Очаква се, че Комисията ще разполага
с установена договорна рамка за първоначалното закупуване от името на
всички държави — членки на ЕС, на 80 милиона дози (с вариант за
закупуване на допълнителни 80 милиона дози), които да бъдат доставени
след доказването на безопасността и ефективността на ваксина срещу
COVID-19. Комисията продължава интензивните обсъждания с други
производители на ваксини.
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Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви:
След интензивни преговори Европейската комисия приключи разговорите
с пето фармацевтично дружество, за да даде възможност за бърз достъп
на европейските граждани до ваксина срещу коронавируса. Инвестираме
в дружества, използващи различни технологии, за да увеличим
шансовете си да разполагаме с ваксини, които са безопасни и ефективни.
Разговорите с други дружества продължават, тъй като искаме да
гарантираме, че ваксините бързо ще бъдат на разположение на пазара.
Европейските инвестиции във ваксини срещу коронавируса ще са от
полза за целия свят и ще ни помогнат да победим този вирус.
Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и
безопасността на храните, заяви: Днешният резултат от водените с
Moderna разговори показва, че изпълняваме ангажимента си да се
сдобием с безопасна и ефективна ваксина.За мен е удоволствие да видя,
че продължаваме да постигаме целта си за създаване на
диверсифицирано портфолио от ваксини, необходимо за гарантиране на
крайния успех и за защита на нашите граждани от коронавируса.
Moderna е установено в САЩ дружество, което е пионер в
разработването на нов клас ваксини на основата на информационна РНК
(иРНК). Тази иРНК играе основна роля в биологията на човека, като
пренася инструкции, указващи на клетките в тялото да произвеждат
протеини, включителни такива, които може да предотвратят болестта или
да ѝ противодействат.

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

3

С приключилите днес проучвателни разговори се цели да се достигне
до предварително споразумение за закупуване, което да се финансира по
линия на Инструмента за спешна подкрепа, разполагащ със средства,
предназначени за създаването на портфейл от потенциални ваксини,
които са с различни профили и се произвеждат от различни дружества.
Приключването днес на проучвателните разговори с Moderna е важна
крачка към сключване на предварително споразумение за закупуване, а
следователно — и към изпълнение на европейската стратегия в областта
на ваксините, приета от Комисията на 17 юни 2020 г. С тази стратегия се
цели за всички европейски граждани да се осигурят висококачествени,
безопасни, ефективни и финансово достъпни ваксини в срок от 12 до 18
месеца. За тази цел Комисията, заедно с държавите членки, договаря с
производителите на ваксини предварителни споразумения за закупуване,
като запазва или дава на държавите членки правото да закупят
определен брой дози ваксини на определена цена, когато бъде налична
ваксина.

Европейската комисия също така е поела ангажимент да гарантира, че
ваксина ще получат всички нуждаещи се навсякъде по света, а не само
хората у дома. Никой не е в безопасност докато всички не са в
безопасност.
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Ето защо от 4 май 2020 г. насам бяха набрани средства в размер на
почти 16 милиарда евро в рамките на глобалните мерки в отговор на
коронавируса — действията за осигуряване на универсален достъп до
тестове, лечения и ваксини срещу коронавируса и за възстановяване в
световен мащаб.
За повече информация:
Стратегия на ЕС за ваксините
Мерки на ЕС в отговор на коронавируса

www.europeinfocentre.bg

ЕК предлага да предостави 511 млн.евро
финансова подкрепа за България в рамките на
инструмента SURE
24/08/2020
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Инструментът SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС
за защита на гражданите и смекчаване на тежките социалноикономически последствия от пандемията от коронавирус. Това е една от
трите мрежи за сигурност, одобрени от Европейския съвет за защита на
работниците, предприятията и държавите.
След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще
бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни
условия от страна на ЕС за държавите членки. Тези заеми ще помагат на
държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните
разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на
държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с
финансирането на националните режими на работа при непълно работно
време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията
от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите
лица.
След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след
оценка на техните заявления, Комисията предлага на Съвета да одобри
предоставянето на финансова подкрепа за:
Белгия - 7,8 милиарда евро
България - 511 милиона евро
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Чехия - 2 милиарда евро
Гърция - 2,7 милиарда евро
Испания - 21,3 милиарда евро
Хърватия - 1 милиард евро
Италия - 27,4 милиарда евро
Кипър - 479 милиона евро
Латвия - 192 милиона евро
Литва - 602 милиона евро
Малта - 244 милиона евро
Полша - 11,2 милиарда евро
Румъния - 4 милиарда евро
Словакия - 631 милиона евро
Словения - 1,1 милиарда евро
SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100
милиарда евро за всички държави членки. Предложенията на Комисията
до Съвета относно решения за предоставяне на финансова подкрепа
възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 15 държави членки.
Португалия и Унгария вече представиха официални заявления, които в
момента се оценяват. Комисията очаква да представи предложение за
предоставяне на подкрепа на Португалия и Унгария в скоро време.
Държавите членки, които все още не са подали официални заявления,
все още могат да направят това.
Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента
SURE ще бъде подкрепено от система от доброволни гаранции от
държавите членки. Комисията очаква процесът на финализиране от
страна на държавите членки на споразуменията им за гаранция с
Комисията да приключи много скоро.
Изказвания на членове на колегиума:
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Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Трябва да направим
всичко, което е по силите ни, за да запазим работните места и
поминъка на хората. Днес правим важна стъпка в тази посока: само
четири месеца след като предложи неговото създаване, Комисията
предлага да предостави 81,4 милиарда евро в рамките на инструмента
SURE, за да се помогне за защитата на работните места и
работниците, засегнати от пандемията от коронавирус в целия ЕС. В
контекста на безпрецедентната криза SURE е ясен символ на
солидарност. Европа се е ангажирала да защитава гражданите.
Валдис Домбровскис,
изпълнителен
заместник-председател
на
Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората,
заяви: Работниците в момента живеят при огромна несигурност и ние
трябва да ги подкрепим, за да преодолеят тази криза, и да дадем нов
тласък на нашите икономики. Ето защо Комисията предложи
инструмента SURE, за да помогне за защитата на работниците и да
улесни икономическото възстановяване. Днес приветстваме силния
интерес на държавите членки към достъпа до евтино финансиране,
налично в рамките на SURE, в подкрепа на режими на работа при
непълно работно време и подобни мерки, и очакваме бърз процес на
вземане на решение, за да започнем изплащането на заемите.
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Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните
права, заяви: SURE беше една от първите мрежи за сигурност, които
решихме да въведем, за да гарантираме, че работниците ще имат
доход, докато са временно без работа, и че заетостта им ще бъде
запазена. По този начин SURE ще спомогне за по-бързо
възстановяване. Всички държави членки скоро ще са предоставили
общо 25 милиарда евро под формата на гаранции и ние предлагаме 15те държави членки, поискали подкрепа, да получат общо 81,4 милиарда
евро под формата на заеми. Това е проява на европейска солидарност,
която показва, че заедно сме по-силни и това е в полза на всички
европейски граждани.
Паоло Джентилони,
комисар
по
въпросите
на
икономиката,
заяви: Въвеждането на режими на работа при непълно работно време
изигра съществена роля за смекчаването на последиците върху
заетостта от пандемията от COVID-19. SURE е приносът на
Европейския съюз за тези основни мрежи за сигурност. Инструментът
ще спомогне за защитата на работниците от безработица и за
запазването на работните места и уменията, от които ще се
нуждаем, когато нашите икономики се възстановят. Силният интерес
от страна на държавите членки потвърждава жизненоважното
значение на тази схема.
Контекст
Като част от реакцията на коронавируса на 2 април 2020 г.
Комисията предложи инструмента SURE. На 19 май 2020 г. държавите
членки в Съвета приеха регламента за създаване на SURE.
Участието на всяка държава членка в общия размер на гаранцията
съответства на нейния относителен дял в общия брутен национален
доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на бюджета на ЕС за 2020
г.
За повече информация
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Предложения за Решение за изпълнение на Съвета Търсене на налични
преводи за тази връзкаEN•••
Информационен документ: SURE — Подкрепа за държавите членки с цел
защита на работещите и поддържане на заетостта
Въпроси и отговори: Комисията предлага нов инструмент, наречен SURE
Мерки във връзка с коронавируса

МОН публикува насоки за работа през учебната
2020 – 2021 година в условията на COVID-19
27 август 2020
Снимка: pixabay.com
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МОН публикува насоки за работа през учебната 2020 – 2021 година
в условията на COVID-19 в своята официална интернет страница.
Сред задължителните мерки за ограничаване на рисковете от
разпространение на вируса са:
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Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в
общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета,
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска
стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички
ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
В класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебнопрактическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – задължително се
носят предпазни средства от учителите, които преподават на ученици от
повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в
училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).
При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на
защитна маска/шлем е по тяхно желание.
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по
желание. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните
родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците
нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите осигуряват
маски или шлемове.
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Сред задължителните мерки са също дезинфекция на
повърхностите и проветряване. Необходимо е ежедневно двукратно
(преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и
дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове,
маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на
асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и
др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и
дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в
зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки
час.
Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като
се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая,
физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които
повърхностите, мишките,
клавиатурите и инструментите се
дезинфекцират във всяко междучасие.
Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е
необходимо да се следи за изразходването и своевременното
осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за
подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне
на боклука.
На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и
след всеки курс.

Сред задължителните мерки са също осигуряване на течаща топла
вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за
всички ученици и работещи, поставяне на автоматични дозатори за
дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в
коридорите, а при възможност – и в класните стаи, лабораториите и
работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.
Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
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П.К. 345
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В насоките е включено също изискване за максимално
ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при
осъществяване на заниманията по интереси. Организиране на групи за
занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от
смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища
– разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която
да не позволява пряко взаимодействие между тях. При заниманията по
интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните
здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
Препоръчителни мерки се обсъждат и приемат от педагогическите
съвети. Тези мерки се прилагат доколкото и където е възможно.
Училищата изготвят собствен списък от приложими за тях логически и
организационно свързани мерки.
Списъкът с препоръчителни мерки е с примерни решения и е
първоначален и отворен. На електронна страница той ще бъде постоянно

допълван на база решения, приложени и споделени от училищата чрез
РУО.
Основно предизвикателство при избора на решения е
осигуряването на дистанция между учениците от различни класове в т.
нар. критични зони – коридори и стълбища, тоалетни и мивки, столове и
бюфети, компютърни кабинети и физкултурни салони, затова и не е
възможно разписването на задължителни изисквания, които да се
прилагат във всички училища, пишат от МОН.
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Сред препоръчителните мерки са: Провеждане на периодични
разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите
особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на
всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Напомняне на
децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите
помещения, както и да не споделят храни и напитки. Поставяне на видно
място на информационни материали за правилна хигиена на ръцете,
спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на
защитни маски.
Сред приоритетните задачи на всяко училище при разработване на
училищния модел е да създаде необходимите условия за бърза и
адекватна реакция при съмнение за заболели. Подготвителните мерки
изискват: Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с
грипоподобни симптоми. Създаване на организация в училището за
осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни
симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо
нездравословно състояние. При наличието на медицинско лице в
училище това може да се извършва от него в началото на всяка смяна,
като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия
учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото
състояние на учениците.
При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена
телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора,
мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.), ученикът се изолира
незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се
прибере у дома.
Източник: МОН

Re-open EU — платформата, която помага за
възобновяване на туризма в ЕС
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Ако планирате пътувания в ЕС, не забравяйте да се консултирате с
платформата Re-open EU.
Новата платформа, която бе стартирана през Юни 2020 и има и версия
за ползване на мобилни устройства (уебприложение), събира на едно
място актуална информация от Комисията и от държавите членки и ще
служи като основна отправна точка за всеки, който пътува в ЕС. С
помощта на интерактивна карта хората могат да намират информация,
актуални данни и съвети за всяка държава — членка на ЕС. Достъпът до
платформата се извършва чрез приложение или уебсайт. Тя е на
разположение на 24-те официални езика на ЕС.
Платформата освен това ще предлага информация относно схемите с
ваучери за патронаж: чрез тях потребителите могат да подкрепят своите
любими хотели или ресторанти, като си купят ваучери за престой или
консумация, които да използват в бъдеще, когато те отново отворят
вратите си. По този начин ще се допринесе за възстановяването на
сектора, когато ограниченията отпаднат и границите се отворят отново.
Благодарение на ваучерите за патронаж предприятията ще могат да
преодолеят затрудненията с паричните потоци и да предоставят услугите
на по-късен етап. Платената от клиента сума отива директно при
доставчика на услугата. С тази специална страница Комисията желае да
улесни връзката между участващите предприятия и заинтересованите
потребители, особено при пътувания в чужбина.

#EUBeachCleanup
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#EUBeachCleanup ще се проведе и тази година като за изданието за 2020
г. се акцентира на по-локално участие, тъй като груповите действия могат
да представляват риск за общественото здраве. Под заглавието „нашият
океан започва с вас“, всички са поканени да приемат предизвикателство
като: намалят консумацията на вода, пазаруват по-малко опаковки,
сортират боклука си ...
Можете буквално да „почистите плажа от дома“! Следвайте хаштага
#EUBeachCleanup или акаунтите в социалните медии и следете за
предизвикателствата!

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

11

Ежегодно в моретата и океаните се изхвърлят 8 милиона тона
пластмасови отпадъци. Ясно е, че кампаниите за почистване на
плажовете сами по себе си няма да разрешат този огромен проблем.
Разковничето е в предотвратяването. Затова ЕС прие Eвропейска
стратегия за пластмасите в кръговата икономика заедно със
законодателни мерки за намаляване на производството и потреблението
на десет от изделията за еднократна употреба, които най-често се
озовават сред отпадъците в моретата и океаните.
#EUBeachCleanup е част от #EUGreenDeal.

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Тренинг – семинар с учители - мултиплаери „Моята
зелена Европа – моята зелена мечта“
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ЕД – Велико Търново и виртуална
антена Разград с внимание следят и
развиват своите активности с граждани,
така че те максимално да отговарят и да
са близо до дневния ред на Европа и на
европейското гражданско общество.
След доведено допитване сред група
учители, с които ЕД работи в последните
десет години и с методистите от
Регионалния
инспекторат
по
образованието, ЕД регистрира много
засилен интерес към същността на
Зелената сделка за Европа, към
получаване на информация за нейните
детайли и последствия, които европейските граждани ще изпитат в
идващите десетилетия като пряка връзка с прилагането на зелената
политика. Поради това и в продължение на започналия от м. май 2020
разговор, ЕД - Велико Търново проведе еднодневен тренинг-семинар
посветен на Зелената сделка с учители от училища от Великотърновска
област. Чудесен атестат за интереса към темата е и факта, че в тренинга
се включиха освен учители от училища от Велико Търново, Горна
Оряховица, то и от малки населени места от региона като Килифарево,
Дебелец, Самоводене, Първомайци.
В рамките на еднодневната работа, учителите се запознаха с
подробности по зелената политика, предложена от ЕК; имаха възможност
да получат множество фактология, свързана с очакваните ефекти от
прилагането на политиката, както и да се запознаят детайлно с
последиците в България. Макар Велико Търново да не е сред силно
засегнатите региони /както Стара Загора напр./, то интересът бе много
голям. Колеги от Горна Оряховица с тревога споделиха ефектите на
замърсяването и превръщането на града в национален първенец по
мръсен въздух. Славка Проданова разказа за проектите, които
професионалната гимназия по туризъм осъществява, свързани със

зелената политика. Проф. Даниела Тасевска разви нови форми на
преподаване на екологично знание, нови методи и прийоми за развиване
на гражданските компетенции на младите хора и учениците.
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Срещата провокира учителите – мултиплаери за творческо подходи за
създаване на трайна екологична нагласа у децата и учениците. Учителите
решиха всеки да проведе обучително заняние в класа, с който работи,
след което тези практики да бъдат споделени в повторна среща при
широкото участие на колеги от региона. Учителите изразиха надежда
условията в К-19 да позволят това да се случи до края на 2020.
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