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  ДЕН НА РЕКА ДУНАВ 

 

Денят на река Дунав се отбелязва на 29 юни в целия басейн на река 

Дунав, покрай малки рекички и големи потоци. Тържеството отдава 

почит на значителната роля, която Дунав и неговите притоци играят в 

живота на хората: осигуряване на вода, храна, енергия, отдих и поминък. 

Този ден празнуват хората от региона и дивата природа, която намира 

убежище там.  

Как Денят на Дунав помага на река Дунав? 

 Подчертава защо е важно да се грижим за реките Дунав. 

 Като празнува успехите, това показва какво може да се постигне. 

 Гледа към бъдещето и се сблъсква с предстоящи 

предизвикателства. 

 Мобилизира хората да предприемат действия за Дунав. 

 

В Република България басейнът на р. Дунав обхваща 42,5% от 

нейната територия и възлиза на 46 930 км², което го прави най-големият в 

България. Основните притоци в българския участък на речния басейн са 

реките Ерма, Нишава, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и 

Дунав Добруджа. Българските притоци представляват 3,4% от общия отток 

на река Дунав. 

Българо-румънският участък на Дунав представлява най-богатото 

биоразнообразие като част от най-голямата европейска река. Само в тази 

част на реката няма язовири или други речни преградни съоръжения, които 

да предотвратят естественото развитие на екосистемите. По същата 

причина само в този по-нисък участък на реката все още могат да се 

намерят четири вида есетра и (въпреки че са силно застрашени) те все 

още се размножават.  
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Снимка: РАДИО ВИДИН 

 

Басейнът на река Дунав включва 126 общини с население над 3 и 

половина милиона души, което представлява 46% от населението на 

страната. В региона има 39 населени места с население над 10 000 

души, четири от които имат население над 100 000 души. Почти 

половината от населението в региона е концентрирана в последния. 

Подробна информация за Деня на Дунав можете да намерите на 

страницата на МКОРД на адрес  http://www.danubeday.org/ 

Снимка: freeimages.com  

 

НОВИНИ 

Европейска пътна карта за премахване на 
противоепидемичните мерки във връзка с 

коронавируса 

Пандемията, причинена от коронавируса, отне хиляди човешки животи 

и постави под огромен натиск здравните системи. Непосредственият 

приоритет на Комисията е да се бори срещу разпространението вируса и 

да смекчи социално-икономическите последици от пандемията. 

Същевременно вече трябва да започнем да гледаме към бъдещето, така 

че държавите членки да могат постепенно да премахнат 

противоепидемичните си мерки, за да започне възстановяване на нашите 

общества и икономики. 

Въпреки че не съществува универсален подход за постепенно, 

научно обосновано и ефективно премахване на 

противоепидемичните мерки, предприемането на изключително 
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добре координирани бъдещи действия е от общоевропейски 

интерес. 

В отговор на призива на Европейския съвет от 26 март, Комисията, в 

сътрудничество с председателя на Европейския съвет, представи 

европейска пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки. 

При изготвянето ѝ са взети под внимание експертният опит на 

Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и 

на консултативната група на Комисията по въпросите, свързани с 

коронавируса, опитът на държавите членки и насоките, дадени от 

Световната здравна организация. Разбира се, анализът на тези въпроси 

се опира на научните данни, с които разполагаме днес, и следва да бъде 

преразгледан при появата на нови данни. 

На 15 юни Европейската комисия стартира Re-open EU — 

интерактивна уеб платформа, съдържаща съществена информация за 

безопасното подновяване на свободното движение и туризма в Европа. 

На платформата се предоставя информация в реално време относно 

границите, ограниченията за пътуване, мерките в областта на 

общественото здраве и безопасността, като например физическо 

дистанциране или използване на маски, както и друга практическа 

информация за пътуващите. 

ИЗБОРЪТ НА ПОДХОДЯЩИЯ МОМЕНТ Е ОТ ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ 

Постепенното премахване на мерките за изолация при домашни 

условия неизбежно ще доведе до увеличаване на новите случаи на 

заразяване с коронавирус. Изискват се постоянно наблюдение и 

готовност за адаптиране и въвеждане на нови мерки. В тази връзка ясната 

и своевременна комуникация и осигуряването на прозрачност за 

гражданите са от съществено значение. При преценката дали е настъпил 

моментът за премахване на мерките следва да се прилагат три основни 

набора от критерии: 

 епидемиологични критерии, които да показват трайно намаляване 

и стабилизиране на броя на хоспитализациите и/или новите случаи 

на заболяване за продължителен период от време; 

 достатъчен капацитет на системите за здравеопазване, например 

подходящ брой болнични легла, фармацевтични продукти и запаси 

от оборудване; 

 подходящ капацитет за наблюдение, включително капацитет за 

тестване в голям мащаб с цел бързо откриване и изолиране на 

заразените лица и капацитет за локализиране и проследяване. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ПОДХОД, ОСНОВАН НА ОБЩИ ПРИНЦИПИ  

Въпреки че има драстични разлики в ситуацията в държавите членки, 

от основно значение е да се работи, като се следва общ подход. При 

постепенната отмяна на ограничителните мерки ЕС и неговите държави 

членки следва да се ръководят от три принципа: 

 действията следва да почиват на научни факти и да са фокусирани 

върху общественото здраве, като същевременно се търси баланс 

между социалните и икономическите мерки; 

 действията следва да се координират между държавите членки, за 

да се избегнат отрицателни последици за всички държави членки и 

политически търкания; 

 уважението и солидарността между държавите членки 

продължават да бъдат от основно значение за осигуряване на по-

добра координация, комуникация и смекчаване на последиците за 

здравето и социално-икономическите последици. 

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ ЗА ПОСТЕПЕННО ПРЕМАХВАНЕ НА МЕРКИТЕ 

ЗА ИЗОЛАЦИЯ 

За успешното премахване на мерките за изолация при домашни условия 

е необходима комбинация от съпътстващи мерки в различни области на 

политиката, като тези мерки се отнасят за всички държави членки. ЕС 

предприема стъпки в подкрепа на всички тях. 

 Събиране на данни и разработване на надеждна система или 

докладване. Хармонизираното събиране и споделяне на данни на 

национално и местно равнище от органите на общественото 

здравеопазване е от основно значение за по-доброто управление 

на премахването на мерките. 

 Създаване на механизъм за проследяване на лицата, които са 

имали контакт със заразени лица, и за изпращане на 

предупреждения с използване на мобилни приложения, при 

зачитане на поверителността на данните. 

 Капацитетът за тестване трябва да бъде увеличен и хармонизиран. 

Бързото и надеждно тестване е от ключово значение за бързото 

поставяне на диагноза и за измерване на придобития от 

населението имунитет. Комисията представи насоки относно 

тестовете за коронавируса. 

 Капацитетът и устойчивостта на системите за здравеопазване 

следва да бъдат увеличени. По-специално, тези системи трябва да 

са готови да се справят с очакваното нарастване на броя на 
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заразените лица след премахването на противоепидемичните 

мерки. Бюджетът на ЕС ще бъде използван, за да се окаже помощ 

в тази насока. 

 Наличностите на медицински и лични предпазни средства следва 

да бъдат увеличени. Комисията подкрепя държавите членки чрез 

запасяване и разпределяне на консумативи и оборудване чрез 

rescEU и чрез съвместно възлагане на обществени поръчки. 

 Разработване и ускоряване на въвеждането на ваксини, лечение и 

лекарства. Разработването на безопасна и ефективна ваксина ще 

доведе до радикална промяна и ще бъде от основно значение за 

прекратяването на пандемията от коронавирус. 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

Следните препоръки следва да служат като ориентир при обмислянето 

от страна на държавите членки на постепенното премахване на 

противоепидемичните мерки: 

 Действията ще се предприемат постепенно. Мерките ще се 

отменят поетапно, като между отделните етапи трябва да изминава 

достатъчно време (напр. един месец), тъй като ефектът от тях може 

да бъде измерен само с течение на времето. 

 Мерките от общ характер следва постепенно да станат 

целенасочени. Това ще даде възможност за постепенно 

завръщане към нормалното положение, като същевременно ще 

продължи да се осигурява защита на населението на ЕС от вируса. 

Например: 

1. Най-уязвимите групи следва да бъдат защитавани за по-дълъг 

период от време. 

2. Хората, за които е установено, че са заразени, следва да остават 

под карантина и да бъдат лекувани по подходящ начин, за да се 

намалят рисковете от предаване на заразата. 

3. Безопасни и целенасочени алтернативни мерки следва да заменят 

съществуващите общи ограничителни мерки. 

4. Общите извънредни положения следва постепенно да се заменят 

от по-целенасочени действия на правителствата. Това ще 

гарантира демократична отчетност за предприетите мерки и широк 

прием от страна на населението. 

 Отмяната на мерките следва да започне с мерките, които имат 

локално въздействие, и постепенно да се разшири спрямо мерките 

с по-широк географски обхват, като се отчитат националните 
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особености. Това ще даде възможност за предприемане на 

ефективни действия, съобразени с конкретните условия, и за 

евентуално бързо повторно въвеждане на мерките, ако се появят 

нови случаи на зараза. 

 Следва да се възприеме поетапен подход към отварянето на 

вътрешните и външните граници, за да се даде възможност за 

движение на потока от работници и стоки от основно значение. 

1. Контролът по вътрешните граници следва да се отменя 

координирано. Ограниченията за пътуване следва първо да бъдат 

облекчени между зоните, в които е установена ниска степен на 

риск. Съседните държави членки следва да поддържат тесен 

контакт помежду си, за да улеснят този процес. 

2. През втория етап външните граници ще бъдат отворени за достъп 

на лица, които не живеят в ЕС, като се вземе под внимание 

разпространението на коронавируса извън ЕС. Ограниченията за 

неналожителните пътувания до ЕС трябва да бъдат 

преразглеждани непрекъснато. 

 Възобновяването на стопанската дейност следва да се извърши 

постепенно, за да се гарантира, че държавните органи и 

предприятията могат да се адаптират адекватно и безопасно към 

увеличаващите се дейности. Не трябва цялото население да се 

връща едновременно по работните си места и социалното 

дистанциране следва да продължи да се прилага. Дистанционната 

работа следва да се насърчава. На работното място следва да се 

спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в 

сътрудничество с Европейската комисия, публикува насоки за 

безопасно завръщане на работното място. В тях се посочва 

изключителното значение на добрите мерки и условия за 

безопасност и здраве при работа във всички стопански отрасли. 

 Събиранията на хора следва постепенно да бъдат разрешени. 

Когато обмислят най-подходящата последователност, държавите 

членки следва да се съсредоточат върху специфичните особености 

на различните категории дейности, например: 

1. училища и университети; 

2. търговска дейност (продажби на дребно), с евентуално 

степенуване; 

3. социални дейности (ресторанти, кафенета, спортни центрове) с 

евентуално степенуване; 

4. масови прояви. 
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 Усилията за предотвратяване на разпространението на вируса 

следва да продължат, като се провеждат кампании за повишаване 

на осведомеността с цел насърчаване на населението да 

поддържа въведените добри практики за засилена хигиена и 

социалното дистанциране. 

 Мерките следва да се наблюдават непрекъснато и да се извърши 

известна подготовка, тъй като съществува риск от силно 

възобновяване на заразата и завръщане към строги 

противоепидемични мерки. Това е особено важно за системите за 

здравеопазване. 

ФАЗАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ — СЪЖИВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКА, 

КОЯТО РАБОТИ ЗА ХОРАТА 

Докато мерките за изолация при домашни условия се премахват 

постепенно, е необходимо стратегически да се планира 

възстановяването, чрез съживяване на икономиката и поемане отново по 

пътя на устойчивия растеж. Това включва създаване на условия за 

двойния преход към по-екологично и цифрово общество и извличане на 

всички поуки от настоящата криза във връзка с готовността и 

устойчивостта на ЕС. Комисията ще разработи план за 

възстановяване, основан на преработено предложение за 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС (многогодишната финансова 

рамка) и включващ актуализирана работна програма на Комисията 

за 2020 г. 

Европейска пътна карта: https://ec.europa.eu/info/files/communication-

european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_bg 

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

response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_bg 

 

ЕС се отваря отново и JRC открива културни 
съкровища в България 

 

 

Отворени ли са музеите? Изисква ли се маска на обществени места? 

Мога ли да отида там с мотоциклет? В началото на юни JRC разработи 
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„Re-open EU“ — специализиран уебсайт и интерактивна карта за туристи, 

които през това лято желаят да пътуват безопасно в ЕС. На него се 

съдържа информация в реално време относно ситуацията на границите, 

ограниченията за пътуване, съвети за пътуване, мерки за опазване на 

общественото здраве и безопасност, както и налични туристически 

услуги. 

Европейският комисар по въпросите на иновациите, научните 

изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел 

заяви: „Разчитаме на солидни научни данни, за да правим правилния 

избор по време на възстановяването. Нашите учени остават 

мобилизирани с широкия си диапазон от експертни знания в рамките на 

Съвместния изследователски център, за да предоставят тези данни. Като 

начало експертните знания бяха използвани за постепенното 

възстановяване на туризма в Европа. Границите ще започнат да се 

отварят и хората ще искат отново да пътуват в Европа на почивка или за 

да посетят роднини и приятели. Уебсайтът „Re-Open EU“ дава на всички 

граждани лесен достъп до насоките за пътуване, правилата, услугите и 

здравната информация, от които се нуждаят, за да планират пътуването 

си с увереност и да му се насладят безопасно.“Успоредно с това JRC 

публикува „Културните съкровища“ на Европа — безплатно приложение с 

карта на културни и творчески обекти в европейските градове. Бургас, 

Пловдив, София, Варна и Велико Търново са българските градове, които 

са включени в този инструмент, създаден за да могат хората да се 

наслаждават от вкъщи на опера онлайн, виртуални художествени 

галерии, библиотеки и още много други дейности, които поддържат жива 

културата. 

Вижте също: culturalgems.jrc.ec.europa.eu/ 

Източник: https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-

specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1712&lang=bg 

 

Бюджетът на ЕС за 2021 г.: годишен бюджет, 
насочен към възстановяването на Европа 

Комисията предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 

милиарда евро, който ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под 

формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда 

евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU — временния 
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инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизирани 

инвестиции и да бъде даден тласък на европейската икономика. 

24/06/2020 

Годишният бюджет и Next Generation EU съвместно ще мобилизират 

през 2021 г. значителни по размер инвестиции, които ще послужат за 

преодоляване на непосредствените икономически и социални последици 

от пандемията от коронавируса, за даване на тласък на устойчиво 

възстановяване и за защита и създаване на работни места. Бюджетът е 

също така изцяло съобразен с ангажимента за инвестиране в бъдещето, 

за да се постигне една по-екологична, по-цифровизирана и устойчива 

Европа. 

След като бъде приет, той ще бъде първият бюджет от новата 

многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., както и 

първият годишен бюджет, предложен от Комисията, ръководена от 

председателя Фон дер Лайен. 

Комисарят Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС, заяви: В 

тези изключителни времена предложението на Европейската комисия 

мобилизира безпрецедентна подкрепа. Годишният бюджет за 2021 г. ще 

помогне на стотици хиляди лица, предприятия и региони да преодолеят 

кризата и да излязат от нея по-силни от преди. За тази цел трябва да 

постигнем споразумение относно дългосрочния бюджет и Next Generation 

EU — споразумение, което ще даде сигнал за увереност в цяла Европа. 

Проектобюджетът за 2021 г., подсилен от Next Generation EU, насочва 

средствата към местата, където могат да помогнат най-много, в 

съответствие с най-належащите нужди от гледна точка на 

възстановяването на държавите — членки на ЕС, и нашите партньори по 

света. 

Финансирането ще подпомогне възстановяването и модернизирането 

на нашия Съюз, като стимулира екологичния и цифровия преход, създава 

работни места и засилва ролята на Европа в световен мащаб. 

Бюджетът отразява приоритетите на Европа, които са от значение за 

осигуряване на устойчиво възстановяване. За тази цел Комисията 

предлага да бъдат отпуснати: 

- 1,34 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ за 

киберотбраната на Съюза и за подкрепа на цифровия преход; 
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- 3 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в 

актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура с цел 

улесняане на трансграничните връзки; 

- 575 милиона евро за Програмата за единния пазар, 36,2 милиона 

евро и 127 милиона евро съответно за програмите за подкрепа на 

сътрудничеството в сферата на данъчното облагане и митниците; 

- 2,89 милиарда евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, 

както и 306 милиона евро за секторите на културата и творчеството чрез 

„Творческа Европа“; 

- 1,1 милиарда евро за фонд „Убежище и миграция“ и 1 милиард евро 

за Фонда за интегрирано управление на границите, за да се засилят 

сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, 

както и политиката в областта на миграцията и убежището; 

- 55,2 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 813 

милиона евро за Европейския фонд за морско дело и рибарство, за 

европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на 

устойчивостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и 

осигуряване на необходимите средства за управление на кризи; 

- 228 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 1,05 милиона евро 

за Европейския фонд за отбрана за подпомагане на европейската 

стратегическа автономност и сигурност; 

- 1,9 милиарда евро за предприсъединителна помощ, за да се 

подпомогнат нашите съседи, включително в Западните Балкани; 

Освен това голяма част от средствата ще бъдат използвани за 

приоритетните действия, набелязани във връзка с Next Generation EU, 

включително: 

- 131,5 милиарда евро заеми и приблизително 133 милиарда евро 

безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на държавите 

членки по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост като част 

от Next Generation EU; 

- 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на 

европейската подкрепа за научноизследователски и иновационни 

дейности, свързани със здравеопазването и климата, от които 5 

милиарда евро по линия на Next Generation EU; 
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- 10,13 милиарда евро за InvestEU за инвестиране в устойчива 

инфраструктура, иновации и цифровизация. Част от средствата ще бъдат 

отпуснати за Механизма за стратегически инвестиции за постигане на 

стратегическа автономност в жизненоважните вериги на доставките на 

европейско равнище; 

- 8,28 милиарда евро за Инструмента за подкрепа на 

платежоспособността, предложен от Next Generation EU, за посрещане на 

нуждите, свързани с платежоспособността, на жизнеспособни дружества 

от всички икономически сектори; 

- 47,15 милиарда евро за политиката на сближаване, които ще бъдат 

допълнени с 42,45 милиарда евро по линия на REACT-ЕU, както е 

предложено в рамките на Next Generation EU. Средствата ще бъдат 

използвани за субсидиране на заетостта, схеми за работа с намалено 

работно време и мерки за младежка заетост, както и за ликвидност и 

платежоспособност за МСП; 

- 9,47 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се 

гарантира, че при прехода към неутралност по отношение на климата 

никой няма да бъде изоставен, от които 7,96 милиарда евро по линия на 

Next Generation EU; 

- 619 милиона евро за rescEU — механизма на Съюза за гражданска 

защита, за да се гарантира, че Съюзът има възможност да реагира на 

широкомащабни извънредни ситуации; 

- 1,19 милиарда евро за EU4Health — новата здравна програма, която 

ще подготви нашия Съюз за борба с бъдещи заплахи за здравето; от 

които 1,17 милиарда евро от Next Generation EU; 

- 15,36 милиарда евро за външните ни партньори чрез Инструмента за 

съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, 

от които 3,29 милиарда евро по линия на Next Generation EU; 

- 2,8 милиарда евро за хуманитарна помощ, от които 1,3 милиарда 

евро по линия на Next Generation EU, за нарастващите хуманитарни 

нужди в най-уязвимите части на света. 

Проектобюджетът за 2021 г. се основава на предложението на 

Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, представено на 27 

май 2020 г. След като Европейският парламент и Съветът постигнат 

съгласие по МФР за периода 2021—2027 г., включително Next Generation 

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


 
 

12 
 

 

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  

 ЮЛИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

EU, Комисията ще адаптира съответно предложението си за бюджета за 

2021 г. чрез писмо за внасяне на корекции. 

Изключително важно е проектобюджетът да бъде приет бързо, за да 

могат стотици хиляди предприемачи, научни изследователи, земеделски 

стопани и общини в цяла Европа да започнат да ползват средствата, 

инвестирайки по този начин в едно по-добро бъдеще за следващите 

поколения. 

Контекст 

Проектобюджетът на ЕС за 2021 г. включва разходите по линия на Next 

Generation EU, които ще бъдат финансирани със заеми, взети на 

капиталовите пазари, и разходите, покрити от бюджетните кредити под 

таваните в дългосрочния бюджет, които се финансират от собствените 

ресурси. Що се отнася до последните, за всяка програма се предлагат две 

суми — поети задължения и плащания. Поетите задължения 

представляват финансирането, което може да бъде определено в 

договори, сключени през дадена година. Плащанията представляват 

реално изплащаните средства. Предложеният бюджет на ЕС за 2021 г. 

възлиза на 166,7 милиарда евро поети задължения (-9,7 % в сравнение с 

2020 г.) и на 163,5 милиарда евро плащания (+0,8 % в сравнение с 2020 

г.). Това е първият бюджет за ЕС-27 след оттеглянето на Обединеното 

кралство и края на преходния период. 

За повече информация: 

Въпроси и отговори относно проектобюджета за 2021 г. 

Проектобюджет за 2021 г.: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-

budget/documents/annual-budget_en 

Информационен документ относно проектобюджета за 2021 г. 

https://ec.europa.eu/info/files/draft-budget-2021-kick-start-european-

recovery_en 

Уебсайт относно мерките на Комисията във връзка с коронавируса 

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

response_bg 
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ЕК одобри над 20 милиона евро подкрепа по 

линия на политиката на сближаване за справяне с 

извънредната здравна ситуация в България 

25/06/2020 

Благодарение на това финансиране българското Министерство 

на здравеопазването закупи ново медицинско оборудване от най-висок 

клас, животоспасяващи медикаменти и лични предпазни средства за 

здравните заведения в цяла България, включително над 377 дихателни 

апарати, над 2 милиона предпазни маски и 177 000 тестови комплекта. 

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза 

Ферейра заяви: „Радвам се, че бързите действия на Комисията и 

българските власти подкрепят болниците и здравните работници в 

страната в борбата им срещу пандемията. Европейската солидарност е 

още по-важна, когато допринася за спасяването на човешки животи и 

защитата на работещите на първа линия."  

Благодарение на изключителната гъвкавост в рамките на 

Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, 

неизразходваните средства от Европейския фонд за регионално развитие 

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. се пренасочват 

за подобряване на капацитета за реагиране при кризи на системата на 

здравеопазването и я правят по-устойчива на подобни кризи. 

Чрез тази програма ЕС вече е инвестирал 71 млн. евро в 

подобряване на ефективността и достъпността на спешните здравни 

грижи в България, благодарение на реконструкцията и модернизацията 

на спешните отделения в България (повече от 230 обекта) и закупуването 

на 400 нови линейки, много от които са били използвани за справяне със 

спешната ситуация. 

Повече информация е налична и в този информационен документ. 
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Информационно събитие и практика проведе ЕД – 

Велико Търново с ученици от ПГТ  

 

Трудно изглеждаше възстановяването на провеждането на събития след 

затварянето на страната в периода март-май 2020. Поради това, екипът 

на ЕД – Велико Търново бе в търсене на нови форми, особено при 

работата с млади хора. Подобна необходимост бе породена и от факта, 

че в учебните заведения бяха въведени мерки за допускане на външни 

лица за осъществяването на извънкласни форми. В контекста на 

възможностите за информиране за новите възможности, които стоят пред 

младите хора след 2020, за наличните младежки програми и работата на 

EURES, екипът на ЕД – Велико Търново предложи на ръководството на 

Професионална гимназия по туризъм провеждането на пътуваща 

ученическа практика. Мото на практиката бе „Мисли глобално – действай 

локално“  и целеше да накара младите хора да съчетаят своята изучавана 

професионална област – туристическо екскурзоводство с прилагане на 

знанията им за действащи европейски програми, за развиване на 

творчески и практически умения по предлагане на информация за 

исторически обекти в Европейския съюз и др. За целта групата на 

изучаващите екскурзоводство от професионалната гимназия 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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организираха с помощта на ЕД – Велико Търново, пътуваща практика до 

Свещари. Младите хора представиха знания за тракийстите следи в 

Европа, за мястото на българските тракийски паметници в културно-

историческото наследство в Европа, за действащи европейски програми 

за съхраняване на културно-историческото ни наследство, за мястото и 

ролята на професията на екскурзовода и наличните регулации в страните 

от ЕС. Младите хора решаваха ребуси, проведоха учебно интервю, 

демонстрираха аниматорски умения, а най-добрите получиха специални 

награди от ЕД – Велико Търново. 

 

Тази нова форма на съчетаване на предоставяне на информация с 

практически посещения и водене на практика в реална среда бе 

посрещната много добре от младите хора. 
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