
 

 

Май 2020 

Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 

финансовата подкрепа на 

Европейския съюз. 
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ДЕН НА ЕВРОПА 

9 МАЙ 

 

Символите на Европа 

Денят на Европа е един от символите на Европа. Посветен на мира 

и единството на Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от 

историческата Декларация на Шуман.  

 Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и 

идентичността и единството на Европа в по-широк смисъл. 

На него е изобразен кръг от 12 златни звезди на син фон. Звездите 

символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между 

народите в Европа. 

Броят на звездите няма нищо общо с броя на държавите членки, 

въпреки че кръгът е символ на единството. 
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История на европейското знаме 

Историята на знамето започва през 1955 г. Съветът на Европа, който 

защитава човешките права и подпомага европейската култура, приема 

настоящия дизайн за собствена употреба. През следващите години 

Съветът на Европа насърчава нововъзникващите европейски 

институции да приемат същото знаме. 

През 1983 г. Европейският парламент решава, че знамето на 

Общностите трябва да бъде знамето, използвано от Съвета на Европа. 

През 1985 г. то е прието от всички лидери на ЕС като официална 

емблема на Европейските общности, които по-късно ще се превърнат в 

Европейски съюз. Всяка европейска институция има и своя собствена 

емблема. 

Химнът символизира не само Европейския съюз, но също и Европа в 

по-широк смисъл. Поемата „Ода на радостта“ изразява идеалистичната 

представа на Шилер за братство между всички хора — представа, 

която Бетовен споделя.  

Мелодията, която символизира ЕС, е от Деветата симфония, 

композирана през 1823 г. от Лудвиг Ван Бетовен, когато той написва 

музиката към „Одата на радостта“ — лирическите стихове на Фридрих 

фон Шилер от 1785 г. 

През 1972 г. Съветът на Европа приема мелодията на Бетовен „Ода 

на радостта“ за свой химн. През 1985 г. тя е приета от лидерите на ЕС 

за официалния химн на Европейския съюз. Химнът няма думи, а само 

музика. На универсалния език на музиката, този химн изразява 

европейските идеали за свобода, мир и солидарност. За официални 

цели се използват три инструментални аранжимента (за пиано, за 

духов оркестър и за симфоничен оркестър), изготвени от Херберт фон 

Караян. 

Европейският химн няма за цел да замени националните химни на 

държавите от ЕС, а по-скоро да възхвалява ценностите, които те 

споделят. Химнът се изпълнява на официални церемонии с участието 
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на Европейския съюз и по принцип на всякакви прояви от европейски 

характер. 

Мотото на ЕС „Единство в многообразието“ се използва от 2000 г. 

То изразява идеята, че европейците са се обединили в съюз, за да 

работят за мир и просперитет, като в същото време се обогатяват 

духовно от множеството различни култури, традиции и езици на 

континента. 

Можем да видим тук плакати с това мото на различните официални 

езици в ЕС. 

Мотото на всички официални езици в ЕС 

английски : United in diversity 

български : Единство в многообразието 

гръцки : Ενωμένοι στην πολυμορφία 

датски : Forenet i mangfoldighed 

естонски : Ühinenud mitmekesisuses 

ирландски : Aontaithe san éagsúlacht 

испански : Unida en la diversidad 

италиански : Unita nella diversità 

латвийски : Vienota dažādībā 

литовски : Suvienijusi įvairovę 

малтийски : Magħquda fid-diversità 

немски : In Vielfalt geeint 

нидерландски : In verscheidenheid verenigd 

полски : Zjednoczona w różnorodności 

португалски : Unida na diversidade 

румънски : Uniţi în diversitate 

словашки : Zjednotení v rozmanitosti 

словенски : Združena v raznolikosti 

унгарски : Egység a sokféleségben 

фински : Moninaisuudessaan yhtenäinen 
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френски : Unie dans la diversité 

хърватски : Ujedinjeni u različitosti 

чешки : Jednotná v rozmanitosti 

шведски : Förenade i mångfalden 

Източник: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols_bg 

 

НОВИНИ 

EK ЗАСИЛВА БОРБАТА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 

И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

07/05/2020 

Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие, с 

който се определят конкретни мерки, които Комисията ще предприеме 

през следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и 

координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. Целта на този нов цялостен подход е да се 

отстранят оставащите пропуски и да се премахнат всички слаби звена в 

правилата на ЕС. 

Изпълнителният заместник-председателят на Европейската комисия 

Валдис Домбровскис заяви: Трябва да сложим край на навлизането на 

мръсни пари във финансовата ни система. Днес подсилваме 

допълнително, чрез цялостен и всеобхватен план за действие, нашите 

защитни механизми за борба с изпирането на пари и финансирането на 

тероризма. В правилата и тяхното прилагане няма място за слаби звена. 

Поели сме ангажимент да изпълним — бързо и последователно, всички 

тези действия през следващите 12 месеца. Освен това укрепваме 

глобалната роля на ЕС във връзка с формирането на международните 

стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Също така Комисията публикува днес по-прозрачна и по-точна методика 

за идентифициране на високорискови трети държави със стратегически 

слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха 

за финансовата система на ЕС. Това ще засили ангажираността ни в 
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трети държави и ще гарантира по-тясно сътрудничество със Специалната 

група за финансови действия (FATF)(link is external). 

И накрая, Комисията прие също нов списък с трети държави със 

стратегически слабости в техните национални уредби за борба с 

изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

План за действие за всеобхватна политика на ЕС за предотвратяване на 

изпирането на пари и финансирането на тероризма 

Днешният план за действие се основава на шест стълба, всеки от които 

има за цел да подобри общата борба на ЕС с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, както и да укрепи глобалната роля на ЕС в 

тази област. Взети заедно, тези шест стълба ще гарантират, че правилата 

на ЕС са по-хармонизирани и следователно по-ефективни. Надзорът 

върху правилата ще е по-добър, а координацията между органите на 

държавите членки — по-ефективна. 

Шестте стълба са: 

1. Ефективно прилагане на правилата на ЕС: Комисията ще 

продължи да следи отблизо прилагането на правилата на ЕС от страна 

на държавите членки, за да гарантира, че националните правила 

отговарят на най-високите възможни стандарти. Успоредно с това 

днешният план за действие насърчава Европейския банков орган 

(ЕБО) да използва пълноценно новите си правомощия за борба с 

изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

2. Единна нормативна уредба: настоящите правила на ЕС са 

широкообхватни и ефективни, но държавите членки са склонни да ги 

прилагат по най-разнообразни начини. Ето защо различните 

тълкувания на правилата отварят в нашата система „вратички“, които 

могат да бъдат използвани от престъпниците. За да противодейства на 

това, Комисията ще предложи през първото тримесечие на 2021 г. по-

хармонизиран набор от правила. 

3. Надзор на равнище ЕС: понастоящем всяка държава членка 

осъществява самостоятелно надзор върху правилата на ЕС в тази 

област, като в резултат могат да възникнат пропуски в надзорния 

подход. През първото тримесечие на 2021 г. Комисията ще предложи 

създаването на надзорен орган на равнище ЕС. 

4. Механизъм за координация и подпомагане на звената за 

финансово разузнаване на държавите членки: звената за финансово 

разузнаване в държавите членки играят решаваща роля при 

установяването на операциите и дейностите, които могат да бъдат 
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свързани с престъпни дейности. През първото тримесечие на 2021 г. 

Комисията ще предложи да се създаде механизъм на ЕС за 

допълнително координиране и подпомагане на работата на тези 

органи. 

5. Спазване на разпоредбите на наказателното право и обмен на 

информация на равнище ЕС: съдебното и полицейското 

сътрудничество, основаващо се на инструментите на ЕС и 

институционалните договорености, е решаващо, за да се гарантира 

добрият обмен на информация. Частният сектор може също да играе 

роля в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Комисията ще публикува насоки относно ролята на публично-частните 

партньорства с оглед изясняване и подобряване на обмена на данни. 

6. Ролята на ЕС в световен мащаб: ЕС участва активно в 

Специалната група за финансови действия и на световната сцена при 

формирането на международните стандарти за борба с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма. Решени сме да увеличим нашите 

усилия, за да бъдем единен глобален фактор в тази област. По-

специално ЕС ще трябва да адаптира подхода си към трети държави 

със слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма, които излагат на риск единния ни 

пазар. Новата методика, публикувана днес заедно с плана за действие, 

предоставя на ЕС необходимите инструменти за целта. С днешния 

актуализиран списък на ЕС се постига по-добра съгласуваност с 

последния списък на FATF (Специалната група за финансови 

действия), докато тази преработена методика започне да се прилага. 

С оглед провеждането на приобщаващи дискусии относно 

разработването на тези политики, днес Комисията започна обществена 

консултация относно плана за действие. Органите, заинтересованите 

страни и гражданите ще могат да изпращат своите коментари до 29 юли. 

По-точна методика 

Днес Комисията публикува нова методика за идентифициране на 

високорискови трети държави със стратегически слабости в техните 

национални нормативни уредби за борба с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха 

за финансовата система на ЕС. Целта на тази нова методика е да се 

осигури повече яснота и прозрачност в процеса на идентифициране на 

тези трети държави. Основните нови елементи засягат: i) 

взаимодействието между процеса на ЕС и FATF на изготвяне на списъци; 

ii) засилен ангажимент по отношение на трети държави; и iii) активизиране 

на консултациите с експерти от държавите членки. Европейският 

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


 
 

7 
 

 

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  

 ЮНИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

парламент и Съветът ще имат достъп до цялата приложима информация 

на различните етапи от процедурите, при спазване на съответните 

изисквания за боравене. 

Актуализиран списък 

Съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари (ДБИП) 

Комисията има правно задължение да определи високорисковите трети 

държави, които имат стратегически слабости в националната си уредба 

за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В 

очакване на прилагането на горепосочената по-точна методика 

Комисията актуализира своя списък, като взе предвид промените, 

настъпили на международно равнище от 2018 г. насам. Сега новият 

списък е по-добре съгласуван със списъците, публикувани от FATF. 

Държави, които се включват в списъка: Бахамските острови, Барбадос, 

Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, 

Никарагуа, Панама и Зимбабве. 

Държави, които се изваждат от списъка: Босна и Херцеговина, Етиопия, 

Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис. 

Комисията измени списъка посредством делегиран регламент. 

Регламентът ще бъде предаден на Европейския парламент и Съвета, 

които разполагат с един месец за неговото одобрение (с възможност за 

удължаване с един месец). Поради кризата с коронавируса частта от 

днешния регламент, с която в списъка се включват трети държави и 

следователно се налагат нови защитни мерки, ще се прилага едва от 1 

октомври 2020 г. Целта е да се гарантира, че всички заинтересовани 

страни разполагат с достатъчно време, за да се подготвят. Това обаче не 

засяга заличаването на държавите от списъка, което ще влезе в сила 20 

дни след публикуването на регламента в Официален вестник. 

Контекст 

В пакета от законодателни мерки на Комисията за борба с изпирането на 

пари от юли 2019 г. бяха посочени редица слабости в борбата с 

изпирането на пари/финансирането на тероризма в ЕС. Въпреки че част 

от тях ще бъдат преодолени с транспонирането и влизането в сила на 

наскоро приетото законодателство, други проблеми остават. В отговор на 

този пакет Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да 

проучи какви стъпки могат да бъдат предприети за постигане на по-

хармонизиран набор от правила, по-добър надзор, включително на 
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равнище ЕС, както и подобрена координация между звената за 

финансово разузнаване. Днешният план за действие е отговорът на 

Комисията на този призив и първата стъпка към постигане на 

приоритетната цел на Комисията за изготвяне на нова, всеобхватна 

рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Допълнителен инструмент на ЕС за справяне с външните рискове 

представлява и публикуваната днес нова методика за идентифициране и 

смекчаване на заплахите, които стратегическите слабости в борбата с 

изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети държави 

представляват за целостта на финансовата система на ЕС.  

 

УКРЕПВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЕВРОПА: 

СПИРАНЕ НА ЗАГУБАТА НА БИОЛОГИЧНО 

РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЗДРАВОСЛОВНА И УСТОЙЧИВА 

ПРОДОВОЛСТВЕНА СИСТЕМА 

Европейската комисия прие всеобхватна нова Стратегия за 

биологичното разнообразие — да върнем природата в живота си, както и 

стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и 

екологосъобразна продоволствена система. Двете стратегии се 

подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, 

предприятията и потребителите за съвместна работа с цел 

конкурентоспособно устойчиво бъдеще. 

20/05/2020 

В съответствие с Европейския зелен пакт те предлагат амбициозни 

действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологичното 

разнообразие в Европа и света и трансформиране на продоволствените 

системи в глобални стандарти за конкурентоспособна устойчивост, 

опазване на здравето на човека и планетата, както и поминъка на всички 

участници във веригата за създаване на стойност в областта на храните. 

Кризата с COVID-19 ни показа колко сме уязвими заради нарастващата 

загуба на биологично разнообразие и колко е важна за обществото ни 

добре работещата продоволствена система. Двете стратегии поставят 

гражданите на челно място, като се ангажират да подобрят опазването на 

сухоземните площи и моретата, да възстановят увредените екосистеми и 

да заявят водещата позиция на ЕС на международната сцена по 

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


 
 

9 
 

 

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  

 ЮНИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

отношение на опазването на биологичното разнообразие и изграждането 

на устойчива хранителна верига. 

Новата стратегия за биологичното разнообразие се спира на 

основните фактори за загубата на биологично разнообразие, като 

неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, 

свръхексплоатация на природните ресурси, замърсяване и инвазивни 

чужди видове. Приета в разгара на пандемията от COVID-19, стратегията 

е централен елемент от плана на ЕС за възстановяване, който е 

необходим за предотвратяване на бъдещи епидемии и изграждане на 

устойчивост към тях и осигурява незабавни възможности за бизнес и 

инвестиции с цел възстановяване на икономиката на ЕС. Тя също така 

има за цел да включи биологичното разнообразие като неразделна част 

от общата стратегия на ЕС за икономически растеж. Наред с другото, 

стратегията предлага набелязване на обвързващи цели за 

възстановяване на увредените екосистеми и реки, подобряване на 

състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, връщане на 

опрашителите в земеделските земи, намаляване на замърсяването, 

озеленяване на градовете, засилване на биологичното земеделие и други 

земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и 

подобряване на състоянието на европейските гори. Тя представя 

конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното 

разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на 

най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно 

управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от 

земеделските земи към многообразни особености на ландшафта. 

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и 

възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за 

местните общности и ще създадат устойчиви работни места и растеж. За 

биоразнообразието ще бъде отпуснато финансиране в размер на 20 

млрд. евро годишно от различни източници, в т.ч. фондове на ЕС, 

национално и частно финансиране. 

Стратегията „От фермата до трапезата“ ще спомогне за прехода към 

устойчива продоволствена система в ЕС, която да защитава 

продоволствената сигурност и да гарантира достъп до здравословни 

храни, добивани от планета в добро състояние. Тя ще намали 

екологичния и климатичния отпечатък на продоволствената система на 

ЕС и ще укрепи нейната устойчивост, като опазва здравето на гражданите 

и гарантира поминъка на икономическите оператори. Стратегията 

поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената 

система на ЕС, които включват намаляване с 50 % на използването на 
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пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20 % на използването 

на торове, намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, 

използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и 

заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. Тя 

предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният 

вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. 

подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на 

нуждата на потребителите от информация относно здравословните и 

устойчиви храни. 

Европейските земеделски стопани, рибари и производители на 

аквакултури изпълняват ключова роля в прехода към по-равноправна и 

устойчива продоволствена система. За да въведат устойчиви практики, 

те ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика и общата 

политика в областта на рибарството чрез нови потоци от финансиране и 

еко-схеми. Като възприемем устойчивостта като запазена марка на 

Европа, ще открием нови бизнес възможности и ще разнообразим 

източниците на доходи на европейските земеделски стопани и рибари. 

Като основни части от Европейския зелен пакт тези две стратегии ще 

подпомогнат и икономическото възстановяване. В контекста на кризата с 

коронавируса те се стремят да подсилят устойчивостта на обществото ни 

към бъдещи пандемии и заплахи, например въздействие върху климата, 

горски пожари, продоволствена несигурност и разпространение на 

болести, като освен това подпомагат устойчивите практики в селското 

стопанство, рибарството и аквакултурите и се ангажират със защитата на 

дивата флора и фауна и противодействат на незаконната търговия с тях. 

Стратегиите имат и важни международни аспекти. Стратегията за 

биологичното разнообразие потвърждава решимостта на ЕС да служи за 

пример в преодоляването на глобалната криза с биологичното 

разнообразие. Комисията ще се стреми да мобилизира всички 

инструменти на външната дейност и международните партньорства, за да 

спомогне за разработването на амбициозна нова глобална рамка на ООН 

за биологичното разнообразие на конференцията на страните по 

Конвенцията за биологичното разнообразие през 2021 г. Стратегията „От 

фермата до трапезата“ има за цел да насърчи глобалния преход към 

устойчиви продоволствени системи в тясно сътрудничество с 

международните партньори. 

Изпълнителният заместник-председател на Европейския зелен пакт 

Франс Тимерманс заяви: „Кризата с коронавируса показа колко сме 

уязвими всички ние и колко важно е да се възстанови баланса между 
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човешката дейност и природата. Изменението на климата и загубата на 

биологично разнообразие са осезаема и реална заплаха за човечеството. 

Стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до 

трапезата“ заемат централно място в Зеления пакт и предвиждат нов и 

по-добър баланс между природата, продоволствените системи и 

биологичното разнообразие; те ще опазват здравето и благосъстоянието 

на хората и същевременно ще повишават конкурентоспособността и 

устойчивостта на ЕС. Тези стратегии са неразделна част от важния 

преход, който започваме.“ 

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и 

безопасността на храните, заяви, „Трябва да вървим напред и да 

превърнем продоволствената система на ЕС в движеща сила за 

устойчивото развитие. Стратегията „От фермата до трапезата“ ще окаже 

навсякъде положително въздействие върху начина, по който 

произвеждаме, купуваме и консумираме храна, като по този начин ще 

допринесе за здравето на гражданите, обществото и околната среда. Тя 

предлага възможност за балансиране между продоволствените системи 

и здравето на планетата, за да се гарантира продоволствената сигурност 

и да се изпълни желанието на европейците за здравословна, 

равноправна и екологична храна.“  

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, 

океаните и рибарството, каза: „Природата е от важно значение за 

физическото и психическото ни благосъстояние. Благодарение на нея се 

пречистват въздухът и водата, регулира се климатът и се опрашват 

посевите ни. Ние обаче действаме сякаш тя е маловажна и я губим с 

безпрецедентна скорост. Новата стратегия за биологичното 

разнообразие надгражда успешните минали начинания и добавя нови 

инструменти, които ще ни насочат към реална устойчивост от полза за 

всички. Целта на ЕС е да опазва и възстановява природата, да допринася 

за икономическото възстановяване от сегашната криза и да проправя 

пътя за амбициозна глобална рамка за опазване на биологичното 

разнообразие навсякъде на планетата.“  

Следващи стъпки 

Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да одобрят тези 

две стратегии и техните ангажименти. Всички граждани и заинтересовани 

страни се приканват да участват в широк обществен дебат. 

Контекст 
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Европейският зелен пакт, представен от Комисията „Фон дер Лайен“ 

на 11 декември 2019 г., предвижда амбициозна пътна карта за постигане 

на неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която 

икономическият растеж не е зависим от използването на ресурси. 

В основата на Европейския зелен пакт е амбициозната цел за спиране 

на загубата на биологично разнообразие и обръщането на тази тенденция 

чрез трансформиране на продоволствените ни системи и ползването на 

горите, земята, водата и моретата, както и енергийните, градските и 

промишлените системи. В него се подчертава и решаващото значение на 

едновременната борба с изменението на климата и със загубата на 

биологично разнообразие. 

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/biodiversity-strategy-farm-

to-fork-strategy_bg 

 

ГОРЕЩИТЕ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ – КАК И КАКВА 

ПОМОЩ ДА ПОТЪРСИМ 

27 май 2020 

Вероятно сте пътували във влак с висока скорост. Забелязали 

ли сте, как контурите на света се размиват, губи се фокусът, имаш 

чувството, че изчезва  опората, а въображението започва да работи 

на бясна скорост и в различни посоки. И колкото и вълнуващо да 

звучи това, има хора, чийто живот е постоянно като в бърз влак, от 

който излизане няма. Те са в такъв влак, преминаващ през тъмен 

тунел, през цялото време. 

 

В прегръдката на насилието 

За „тунелното виждане“  разказа Атанас Киров – координатор на 

Националната гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие 

във Фондация „Асоциация Анимус“. Тунелното виждане е ефект, който 

се получава при претърпелите насилие – спират да виждат възможности, 

пътища за излизане от ситуацията, всичко е „да“ или „не“. 

„Анимус“ и подобни граждански организации помагат пострадалите 

да „разширят“ тунела и да го осветят. В случаите на насилие винаги 

присъства срам, че пострадалото лице не го е предотвратило или е 

виновно. „Важно е чувството на обърканост, срам и вина да се изговорят. 

Защото каквото и да е сторил, такъв тип отношение не заслужава никой“ 

– обяснява Атанас Киров. 
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Всеки един пострадал е добре да знае, че няма прекалено 

прибързана реакция при насилие. Дори това да бъде само едно обаждане 

на горещ телефон. Най-малкото, за да се получи обективно външно 

мнение. Това обикновено е достатъчно „да падне едната плочка на 

доминото, за да почнат да падат и останалите“. 

„В рамките на извънредното положение, съпоставяйки със същия 

период в предходната година, количеството на обаждания се е повишило. 

Данните подкрепят тезата, че социалната изолация увеличава 

домашното насилие. В последните два месеца случаите са доста по-

специфични, описана е в много от обажданията по-висока степен на 

ескалация – и на физическото насилие, и на психическия тормоз“, 

анализира моментната картина Атанас Киров. 

Линията е денонощна с телефонни номера 0800 1 8676 (безплатна) 

и на телефон – 02 981 7686 (на цената на един градски разговор). Няма 

лимит на разговора. Операторът ограничава обаждането до един час, но 

потърсилият помощ може да се обади отново. На линията работят 

доброволци, които са минали задължителен тренинг – обучение и работа 

по реални казуси. 

По темата за домашното насилие работят различни 

неправителствени организации. Освен към Фондация „Асоциация 

Анимус“, можете да се обърнете за подкрепа и към: 

Асоциация „Деметра“. От 30.03.2020 г. е разкрита  „Психологична 

денонощна линия за обслужване при кризи“ с номер 0700 40 150. Тя  

работи 24 часа, 7 дни. Асоциацията си партнира с Приемната за жертви 

на домашно насилие в УМБАЛСМ „Пирогов“.  

Фондация „ДА“ в Пловдив, член на европейска мрежа за борба с 

насилието над жени и деца WAVE! Предоставя безплатно правна и 

психологическа помощ. За контакти: мобилен: 0879 26 01 01; 

стационарен: 032/26 07 08; интернет страница: 

www.genderalternatives.org; електронна поща: 

office@genderalternatives.org; 

Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“ 

– обединение на специализирани организации, които действат на 

национално ниво и оказват психологическа, юридическа и социална 

подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и други форми на 

насилие, основано на пола. Дейността им се развива в София, Перник, 

Варна, Бургас, Хасково, Димитровград, Русе, Търговище, Силистра, 

Ловеч, Дупница, Благоевград Плевен. Хората в нужда могат да се 

обаждат на националната денонощна специализирана телефонна линия 

за професионална подкрепа – 0800 11 977. Подробна информация и 

координати за връзка можете да намерите на сайта на сдружението 

http://www.alliancedv.org/; 

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


 
 

14 
 

 

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  

 ЮНИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

Фондация П.У.Л.С, Перник – предоставя помощ на пострадали, 

психологическо и юридическо консултиране, кризисна интервенция – 

(076) 60 10 10, (076) 60 33 60, pulse.women@gmail.com 

Помощ за самотно живеещите и за пациенти с хронични 

заболявания  

Националната пациентска организация създава горещата 

телефонна линия 0800 14 515, която е безвъзмездно дарение от Виваком 

до края на май 2020 г. На нея специалисти ендокринолози (начело с 

професор Цветелина Танкова), кардиолози, психолози, инфекционист (д-

р Нина Янчева, която  работи в ковид отделението на Инфекциозна 

болница), онколог, невролози предоставят доброволно, всеки ден от 9:00 

да 18:00 часа, безплатни консултации на пациенти. Продължителността 

на разговорите е ограничена до 15 минути. Има и други ограничения – 

например лекарите на линията не могат да сменят терапия и да назначат 

ново лечение. Те могат да предоставят информация за заболяването, 

както и да консултират терапевтичните режими, но винаги, когато е 

необходимо, насочват към лекуващия лекар. 

Само за две седмици, от 22 април до 6 май, на телефонната линия 

са се обадили близо 2200 човека. На 600 от тях, освен консултиране, е 

предоставена и пряка практическа помощ – от лекар в дистанционна 

среда. 

„Благодарение на работата на всички – и на лекарите, и на психолога  – 

ние помогнахме на десетки пациенти да получат достъп до терапията си. 

Благодаря на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия 

с лекарства (https://www.parallel-trade-development.org), която в случаите 

на липсващо в България лекарство ни информират къде го има, каква му 

е наличността и пр.“, споделя Александър Миланов. 

 

Телефонната линия помага и като предоставя посредничество. Има една 

група от пациенти в особено тежко състояние – например когато живеят 

двама души, от които единият е хронично болен, а другият е на легло. 

Тези хора нямат подкрепа и посредничеството с различни институции е 

огромна помощ за тях. В осем случая са съдействали нуждаещите се да 

бъдат посещавани от личните си асистенти, които от страх са отказали да 

вършат задълженията си. 

В поне около 30 случая  посредничеството е било за пациенти, 

останали „скрити“ за системата за социална закрила. 

Вследствие на изолацията много хора са с обострени психиатрични 

състояния. Психологът на горещата телефонна линия ги насочва към 

подходяща психиатрична помощ. „Много голяма подкрепа ни се оказва от 

Клиниката по военна психология и психиатрия към ВМА, които имат чат и 

телефон за консултация. Често насочваме пациенти натам.“ 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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При социални и други проблеми, които не са свързани с 

медицината, напр. самотни хора, хора с психологически проблеми, 

лекарите са инструктирани да се свързват с Александър Миланов. Освен 

програмен директор на Националната пациентска организация, той е и 

дългогодишен социален работник. 

Александър Миланов е категоричен, че във всяка болница трябва 

да има и социални работници. Защото те са връзката между живота, 

реалността, бедността, изолацията и медицината. 

Всички в Националната пациентска асоциация мечтаят да могат да 

подадат ръка на повече хора – самотно живеещи и с хронични 

заболявания. Защото те самите са хронично болни от „човечност“. 

Доза щастие… 

„Аз съм независим, защото от мен нищо не зависи“ – сигурно сте 

чували тази теза. „Напротив – зависи!“ – в това се опитват да убедят 

зависимите на Националната информационна линия за наркотиците, 

алкохола и хазарта, управлявана от сдружение „Фракарита България“ 

– 0888-99-18-66 

За нея разказва Диляна Бондокова, магистър по клинична 

психология, работеща в организацията. 

Изпитание е всеки ден да се срещаш с хора, които се 

саморазрушават. Общото между зависимите е, че проблемът възниква от 

нуждата да се задоволи някаква чисто психическа потребност.  А 

психичният и емоционалният свят на всеки днес е поставен пред 

изпитания, дори да не е употребяващ. Във време на криза оправданията 

да продължиш по този път са още повече, предизвикателствата по пътя 

назад – по-големи. Тези предизвикателства са свързани с няколко неща. 

В момент, когато пътуването е ограничено, много от зависимите нямат 

достъп най-вече до програми за рехабилитация. 

„Защото болници има, има отделения, в които може да се постъпи 

за детокс, някой път и приемът там е труден, но липсват достатъчно 

услуги, свързани с психо-социалната рехабилитация, особено в 

периферията на страната“, споделя Диляна Бондокова. 

Има програми и услуги, които в момента не се осъществяват или 

са с променен режим на функциониране, както по отношение на 

медицинската помощ, така и при психологическата подкрепа. 

Състоянието на повечето зависими се усложнява и от факта, че имат 

придружаващи заболявания, включително проблеми на психичното 

здраве – напр. депресии, някаква психоза. 

За хора, които в момента са в лечение, ситуацията сега е много 

стресова. Съпътстват ги различни промени и притеснения – за работата, 

за здравето. Трябва бърза адаптация и това повишава риска от рецидиви. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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Информационната линия е важна с това, че предлага подкрепа, 

помощ, насока, без човекът да полага специални усилия. Обикновено за 

зависимите и техните близки е много трудно и отнема много време да се 

престрашат и да кажат „в нашето семейство има проблем“ или „аз имам 

проблем, трябва да потърся помощ“. 

Линията приема обаждания от 9:00 да 17:00 часа всеки работен 

ден. Обслужва се от трима човека – двама психолози и сътрудник 

социални дейности. Целият екип е обучен в онлайн телефонно 

консултиране с постоянно надграждащо обучение. Лимит на разговора 

няма. Разговорите са напълно анонимни, а нуждаещите се могат да се 

обаждат винаги, когато имат нужда от отговори и подкрепа. 

Сайтът – https://www.drugsinfo-bg.org/ на информационната 

линия е и информационен ресурс – „централизиран“ източник по 

отношение на веществата, рехабилитацията и възможностите за връзка 

със специалисти. Съществува и блог, който постоянно се обновява. През 

чата на сайта, по телефона или чрез имейл също може да се направи 

контакт. 

По-добре рано, отколкото късно, категорична е Диляна. Тя съветва 

да не се отлага търсенето на помощ, защото колкото повече се отлага, 

„някак си по-удобно става“. „И дори зависимият  да не се ангажира в 

рехабилитация или лечение, поне ще може да обсъди това, което се 

случва в момента и да знае какво би могъл да предприеме, да бъде 

подкрепен и да има кой да го изслуша – без да го осъжда и да му лепи 

етикети“. 

Тишината на света 

За хората с увреден слух разказва Диана Балова, зам.-директор на 

Национален учебен център към БЧК – Лозен. Там се реализира проектът 

„Помощ, подкрепа и реализация“ по Оперативна програма за развитие на 

човешките ресурси. 

Хората от „тихата общност“ имат много проблеми не само в 

комуникацията, а и като цялостно светоусещане, защото голям процент 

от света възприемаме чрез слуха. Изолирани си ужасно, особено когато 

става въпрос за институции и здравни заведения. 

По проекта е създадена специална Вайбър линия, на която хората 

с увреден слух могат да разговарят с двамата консултанти. „Контактуват 

чрез видео телефонни разговори. Те виждат какво артикулира отсреща 

човекът и си пишат в същото време.“ 

В екипа има и жестов преводач, който придружава нуждаещите се 

до различи институции – ТЕЛК, банки, болници. „Те дори не могат да 

разберат диагнозата си, когато отидат на лекар, не могат да разберат 

какво трябва да пият и как да им протече лечението.“ Осигурени са и 

юридически услуги. 
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Сега, по време на епидемията, обажданията до консултантите и 

жестовия преводач са буквално денонощни. „Уплашени са, че имат 

някакъв симптом и трябва да се свържат с личния лекар. Личният лекар 

почти във всички случаи не владее жестовия език. Ние сме връзка между 

тях и света – за консултации, за успокоение, ако някой има реално нужда 

от медицинска помощ“ – разказва Диана. 

Има много обаждания, свързани с фалшивите новини. „Защото в 

основните новини има жестов преводач и те са официални източници. Но 

е много трудно да се отсее истината от всичко останало, което излиза в 

социалните мрежи. „Понякога при тях паниката е доста голяма. 

Благодарение на консултантите успяхме да запазим психичното здраве 

на хората, които ни търсят и да не се стига до паника.“ – казва Диана 

Връзка с екипа може да се осъществи чрез e-mail 

podkrepa.ppr@abv.bg. Консултантите ще се свържат с  всеки по най-

достъпния и подходящ начин. 

Чатът за психосоциална подкрепа на БЧК 

Деница Баръмова е директор на Български младежки червен кръст 

(БМЧК) и референт на БЧК за психосоциална подкрепа. 

Тя разказва за тази нова форма на общуване с нуждаещите се. 

Националният чат е открит на 24 март и към момента има над 600 заявки 

към системата – онлайн и офлайн. Закачен е на страницата на БЧК – 

redcross.bg – в долния десен ъгъл (в поле Помощ) и може в 

определените времеви диапазони да бъде онлайн с консултантите, 30 

души от цялата страна. От тези над 600 заявки, 420 са онлайн. Всеки, 

който има нужда да пише на този чат, може да го направи и когато 

консултантите не са на линия. На запитването се отговаря задължително 

от следващите консултанти, които са онлайн. Чатът е анонимен и 

съвременен път за общуване, което го прави много подходящ. 

Най-често срещаните въпроси са свързани с информация – за 

услуги, които се предлагат, за мерките, които се прилагат. Голям процент 

са от заявки за справянето с тревожност и стрес.„Това, което трябва да 

знаем, е, че в такава ситуация е нормално да се чувстваме притеснени, 

да имаме нужда да поговорим с близък или с професионалист“- споделя 

опита си Деница. 

Консултантите имат за цел да изслушат и да подкрепят търсещия 

помощ и най-важното – да могат да се дадат алтернативни начини за 

справяне, да се намерят собствените механизми, които всеки човек до 

голяма степен има изградени в себе си. Механизми, с които се е справял 

в други стресови ситуации. 

„Има малко стабилизиране от гледна точка на заявки, които 

получаваме. Тревожността е намаляла след извънредното положение. 

Новото е, че вече хората търсят следващи стъпки, които могат да 

направят. Другото, което може би предстои и виждаме, е, че всеки от нас 
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има нужда да си отговори на въпроса какво ще се случи оттук нататък. 

Как да се подготвим за нова такава или сходна ситуация“- анализира 

Деница. 

На чата пишат и хора в бедност – за това какви услуги се 

предоставят не само от БЧК, а и от други организации и институции в 

социалната сфера, как могат да получат достъп до социалния патронаж 

или друг тип услуги. „В такава ситуация правилната и коректна 

информация  е от най-ценните неща, които можем да дадем.“ 

Онлайн чатът е от 10:00 до 12.00 и от 20:00 до 22:00 часа. 

Консултантите са доброволци, обучени от БЧК по двугодишна методика 

за психосоциална подкрепа. Те са с богат опит в кризисни ситуации на 

терен като наводненията в Бисер, Мизия и кв. Аспарухово във Варна. 

„Българинът има капацитет за справяне. В тази ситуация хубавото 

е, че можем да се обърнем към себе си и да си дадем сметка, когато 

имаме нужда от помощ. Нормално е да потърсиш помощ извън себе си – 

това е новото качество, което трябва да изградим.“ 

Подкрепа за родители на недоносени деца 

Още една много специална група човечета имат нужда от подкрепа 

– винаги, сега още повече. Това са побързалите да излязат на бял свят 

бебчета – недоносените деца. 

За тях си говорим с Моника Златанова, ръководител 

организационно развитие към Фондация „Нашите недоносени деца“. 

Сегашната криза поставя семействата на недоносени бебета в 

изключително тежка ситуация, тъй като посещенията в отделенията са 

преустановени. „Първото, което направихме, бе да изготвим препоръки 

към специалистите от неонатологичните звена, които да насърчават и 

развиват пълноценното общуване със семействата, както и да подкрепят 

връзката на родителите с новороденото по безопасен начин“, обяснява 

Моника.  От 1 април 2020 г. се предлагат безплатни дистанционни 

консултации с логопеди, психолози, ерготерапевт и специален педагог, 

особено важна за семействата от по-малките населени места, които 

нямат достъп до специализирани услуги. 

Час за консултация може да бъде записан на телефон 0887545446; 

електронна поща office@premature-bg.com или чрез специално създадена 

форма на сайта http://chudesa.bg/bg/zapazi-chas.html 

Организацията предлага и безплатни дистанционни консултации с 

водещи неонатолози от страната. Организирана е и безплатна 

дистанционна група за подкрепа за родителите, където те да намерят 

защитено пространство за споделяне. Групата се води от специалист на 

фондацията – Ния Коновска, психотерапевт и фамилен консултант. 

Новото предизвикателство – онлайн обучението 
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Тази тенденция констатират изследванията на Институт за 

социални дейности и практики (ИСДП), който е посватен на социалната 

работа с деца и семейства в риск. „Едно от нещата, които излязоха най-

напред, е работата в електронна среда и ученето онлайн. Нещо, което 

може би не беше отчетено достатъчно от МОН“- разказва проф. Нели 

Петрова. Това се обяснява както с липса на технически средства 

(компютър, таблет, телефон, интернет), така и с недостиг на умения на 

самите родители да подкрепят обучението на децата си. „И това са 

децата, които така или иначе са в риск.“ 

Наблюденията на проф. Петрова са не само от работата на 

социалните услуги, които ИСДП управлява, а и от изследване, проведено 

със социалните услуги в общността в момента – Центровете за 

обществена подкрепа (ЦОП) и Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция (ЦСРИ). „Най-добрите практики в момента, свързани с онлайн 

работата и подкрепа за онлайн обучение, са дело на граждански 

организации, които управляват ЦОП“ – категорична е тя. 

Организацията предоставя социални услуги в четири града. По 

време на извънредната обстановка,  свързана с корона вируса, 

центровете на ИСДП в София, Монтана, Видин и Шумен предоставят 

безплатни онлайн услуги за всички граждани – психологическа подкрепа, 

кризисна интервенция на нуждаещи се деца и възрастни, посредничество 

за връзка с други услуги и подкрепа. 

Контактите на центровете, в които можете да получите подкрепа по 

градове: 

Видин – Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ 

– ул. „Княз Борис I“ №25А, тел: 094600 606; 089552 24 62, скайп: 

ksuds_vidin; 

Монтанa – „Зона заКрила“ – ул. „Иван Аврамов“ 12, бл. „Аврора“ 

№4;тел: 096 30 01 34, 0897 01 13 47, скайп:zona montana; 

София – ул.“Пиротска“175, кв.“Надежда“, ул.“Сава 

Филаретов“№23; тел: 02.9204238 и 02 9361026; скайп: Център за 

обществена подкрепа София – „Надежда“ и „Славейков“; 

Шумен – КСУДС, ул. „Димитър Благоев“ №10; тел. 0894412350 и 

054 833 124; скайп: KSUDS_Шумен; 

Шумен – „Зона заКрила“;  ул.“Димитър Благоев“ №10; тел. 0893 361 

106; скайп: zonazakrila_sh. 

Източник: НПО портал 
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОЗДРАВЯВА ЕВРОПА 

Специален поздрав "Велико Търново поздравява Европа" подготвихме 

тази година с Община Велико Търново за Деня на Европа. Тазгодишният 

клип включва фотоси от последните двадесет години, а е озвучен на фона 

на Ода за радостта, изпълнен от Джуниър бенд при СУ "Емилиян Станев" 

- Велико Търново. Клипът може да гледате тук.  

ОНЛАЙН - КУЛИНАРЕН МАРАТОН С НАГРАДИ 

ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА ЕВРОПА ОТ ФЕРМАТА ДО 

ТРАПЕЗАТА 

Тази година Филиал – Разград на 

Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ и ЕИЦ – Европа Директно 

организираха ежегодната 

Кулинарна Европа по 

нетрадиционен начин – виртуално, 

но с реални произведения на 

кулинарното изкуство. Резултатите 

от кулинарния маратон бяха 

представени на онлайн среща на 

14 май 2020 г. Участие взеха 

студенти, ученици и групата по готварство от социален дом в Разград. 

Над 50 рецепти със снимки и клипове омаяха събралите се близо 70 

любители на кулинарното изкуство. Макар и онлайн присъстващите 

видяха кулинарните вдъхновения на учениците от Професионалната 

гимназия по икономика „Робер Шуман“ в Разград, Професионалната 

гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – Шумен, студентите от Филиал – Разград и от Националния 

университет по хранителни технологии в Киев, Украйна. 
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ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО ТУРНЕ 

„ЕРАЗЪМ+ ПЪТУВА ВИРТУАЛНО” 

Били сте на обучение по Еразъм+? Не можете да забравите прекрасните 

игри, обучения и мигове в младежкия обмен? Липсват ви създадените 

приятелства? 

КОВИД – 19 няма да ни спре да мечтаем и бъдем заедно, сега само 

виртуално. Защо да не ги поздравим заедно в месеца на Европа и да 

попътуваме с европейската образователна програма „Еразъм+“ 

Включете се в нашето Европейско образователно турне „Еразъм+ пътува 

виртуално“ - публикувайте в коментар под поста на турнето във Фейсбук 

снимка от обучение по програма Еразъм+, в което сте участвали с кратко 

описание. 

ОНЛАЙН СРЕЩА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА 

"УСТОЙЧИВОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 

ПРЕРАБОТКАТА ДО КОНСУМАЦИЯТА" 

Онлайн среща – дискусия на тема 

"Устойчивост на хранителните системи 

от преработката до консумацията" 

организираха Филиал – Разград на 

Русенския университет и ЕИЦ Европа 

Директно – В. Търново. В срещата 

участие взеха преподаватели, студенти, 

ученици и партньори от фирми. 

Разговорът бе за биопроизводството и възможностите за защита и 

възстановяване на биоразнообразието, както и за ключовата роля на 

пчелите. Дискусията е част от инициативите, посветени на Европейския 

зелен пакт 
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