
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН  

поне до 2032г. съществуващата 
система, според която на гражданите 
не могат да бъдат налагани 
допълнителни такси за повиквания или 
данни, използвани по време на 
пътуване в ЕС, и също така ще донесе 
нови предимства. Гражданите ще 
могат да се обаждат, да изпращат 
текстови съобщения и да използват 
мобилни данни, докато пътуват в 
рамките на ЕС, без допълнителни 
разходи и със същото качество, което 
имат у дома. Те ще се радват на по-
добър достъп до услуги за спешни 
повиквания, независимо къде се 
намират в Европа, и също така ще 
имат право на ясна информация, 
когато използваната от тях услуга по 
време на роуминг може неволно да 
доведе до допълнителни такси. 
Регламентът ще влезе в сила на 1 юли 

Източник: Европейска комисия 

Снимки: www.ec.europa.eu; #TheGreenTrack (europa.eu) 

В този брой: 

 

• Новини от ЕС  

• Възможности за 

финансиране  

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В МОЯ РЕГИОН 

Източник фотография: consilium.europa.eu   

“Роуминг като у дома” за 
следващите десет години  

Европейската комисия приветства 
споразумението постигнато между 
Европейския парламент и държавите-
членки за 
удължаване на 

14 декември 2021 

Знаете ли, че?  

On the Green Track е кампания 
на ЕС за биоразнообразието и 

природата за млади хора, 
организирана в сътрудничество 
с Глобалната младежка мрежа 

за биоразнообразие (GYBN). 
Инициативата е за 
мобилизиране на млади хора и 

съвместно създаване на план за 
действие с тях за защита и 
възстановяване на нашия 

естествен свят през следващото 
десетилетие – и да създадем 
бъдеще, в което хората могат да 

живеят в хармония с природата. 
За да се засили гласът на 

младите хора, е стартирана 
покана за събития, наречени 
Green Track Stops. Канят се 

млади хора – студенти, учени, 
специалисти, художници – и 
младежки организации да станат 

част от пътуването и да 
допринесат за дебата за 
бъдещето на нашата планета  

#TheGreenTrack (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/environment/thegreentrack_en
https://ec.europa.eu/environment/thegreentrack_en


Източник: Европейска комисия  

Източник фотографии: consilium.europa.eu; ec.europa.eu;  

Източник фотография: consilium.europa.eu   

14 декември 2021 

Кодекс на Европейския съюз за 
полицейско сътрудничество 
Европейската комисията предложи Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, за да се 

засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането и да 

се предоставят на полицейските служители от ЕС по-модерни инструменти за обмен на 

информация. Тъй като голяма част от престъпниците извършват трансгранична дейност, 

полицейските служители в ЕС трябва да са в състояние да работят заедно бързо и 

ефикасно. Кодексът за полицейско сътрудничество, който включва препоръка относно 

оперативното полицейско сътрудничество и нови правила относно обмена на 

информация, ще спомогне за подобряване на трансграничните операции, ще осигури ясни 

канали и срокове за обмен на информация и ще засили ролята на Европол.  

Необходимостта от създаването в едно пространство контрол по вътрешните граници 

идва от факта, че престъпниците могат да избягат от полицията, като просто преминат от 

една държава членка в друга.  

Според оценката на Европол от 2021 г. на заплахата от тежката и организираната 

престъпност в ЕС почти 70 % от престъпните мрежи са активни в повече от 3 държави 

членки. Полицейските служители трябва да имат възможност да си сътрудничат 

ефективно и системно в целия ЕС. В Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност от юли 

2020 г. Комисията обяви предложения за засилване на полицейското сътрудничество, 

чиято цел е да се гарантира, че правоприлагащите органи в целия ЕС могат да работят по-

добре заедно съгласно съвременна нормативна уредба. А с предложението за Кодекса за 

полицейско сътрудничество изпълнява своя поет ангажимент за изграждането на среда на 

сигурност, която е подготвена за бъдещето. 

 

 

НОВИНИ ОТ ЕС 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

представяне на предложения и портфейла от силни 
проекти, Комисията опрости процеса на 

кандидатстване, който понастоящем се състои само 
от един етап. Това ще намали значително периода 
от подаването на заявлението до отпускането на 

безвъзмездни средства. Проектите ще бъдат 
оценявани в зависимост от техния потенциал за 
избягване на емисии на парникови газове, 

новаторския им потенциал, тяхната финансова и 
техническа издържаност и потенциала им за 
увеличаване на мащаба и разходната ефективност. 

Поканата е отворена за проекти от всички държави 
— членки на ЕС, Исландия и Норвегия до 3 март 
2022 г. За проекти, които са обещаващи, но не 

достатъчно добре развити за получаване на 
безвъзмездни средства, Европейската 
инвестиционна банка ще предоставя помощ за 

разработване. Проектите могат да бъдат подавани 
чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на 

обществени поръчки, на който са публикувани 
повече подробности относно процедурата като 
цяло. Крайният срок за подаване на кандидатури е 

03 март 2022 г. Кандидатите ще бъдат 
информирани за резултатите от оценката през 
третото тримесечие на 2022 г. Предоставянето на 
безвъзмездни средства и подписването на 
проектите ще се осъществят през четвъртото 
тримесечие на 2022 г. 

Повече информация ще 

намерите на портала за 

финансиране и търгове на 

ЕС  

https://ec.europa.eu/info/

funding-tenders/

opportunities/portal/screen/

programmes/innovfund 

 

 

  

 

 

Снимки: youthub.bg; еc.europa.eu  

Крайният срок за 
подаване на проектни 

предложения е  

 

3 март 2022 г.! 

Покана за новаторски проекти за чисти технологии 

Източник фотография: consilium.europa.eu   

Отворена е втората покана за представяне на 
предложения за широкомащабни проекти по линия на 

Фонда за иновации — една от най-големите програми за 
демонстриране на новаторски нисковъглеродни 
технологии в света, финансирана от приходи от търгове за 

квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии. С 
бюджет от 1,5 милиарда евро той ще финансира 
революционни технологии в областта на енергията от 

възобновяеми източници, енергоемките отрасли, 
съхранението на енергия и улавянето, използването и 
съхранението на въглероден диоксид. Като взе предвид 

значителния брой кандидати при първата покана за 

14 декември 2021  



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Как да кандидатстваме?  

Вижте повече на 

официалната страница 

програмата 

https://ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus/

node_bg 

Или страницата на Центъра 

за развитие на човешките 

ресурси 

http://hrdc.bg/ 

 

Източник: Eвропейска комисия;  http://hrdc.bg/ 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в 

областите на образованието, 

обучението, младежта и спорта за 

периода 2021— 2027 г. Нейните три 

ключови действия  предлагат 

възможности за финансиране за 

проекти за мобилности, за младежко 

участие, за партньорства и иновации, 

изграждане на капацитет и 

сътрудничество в областта на 

младежта, образованието и спорта.  

Eразъм + 2021-2027 

ОТВОРЕНИ СА НОВИ ПОКАНИЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ЕРАЗЪМ +“ 

Основните новости, въведени в публикуваните днес покани за представяне на предложения, са: 

Ориентирани към бъдещето проекти: подкрепят висококачественото цифрово образование и 
адаптирането на образователните и обучителните системи към екологичния преход. Тези 
проекти ще се възползват от по-голям бюджет и ще продължат най-малко три години. Ще 

включват съчетание от публични и частни организации. Общата цел е да се постигнат 
новаторски резултати, които могат да въздействат върху образованието в европейски мащаб. 

Повече обмен с трети държави: благодарение на средства от външните инструменти на ЕС 

трети държави ще имат възможност да участват в целеви проекти и обмен, особено в областта 

на професионалното образование и обучение и спорта. 

По-приобщаваща DiscoverEU: DiscoverEU предлага на 18-годишните възможността да пътуват 

из Европа. Ежегодно се провеждат два кръга за подаване на заявления за предоставяне на 

безплатни карти за пътуване. От 2022 г. нататък ще има специални кръгове за организации, за 

да се подпомогнат още повече млади хора с по-малко възможности.  

Приближаване на ЕС до училищата: изучаването на целите и функционирането на ЕС е 

важна част от насърчаването на активното гражданство и общите ценности — свобода, 

толерантност и недискриминация. Действия по инициативата „Жан Моне“, които насърчават 

образованието относно ЕС, ще бъдат насочени към училищата и учениците от всички възрасти, 

както в общото, така и в професионалното образование, посредством различни дейности, 

включително учебни посещения. 

Опростено финансиране на проекти за сътрудничество: „Еразъм+“ въвежда възможност за 

бенефициерите на проекти в партньорства за сътрудничество да кандидатстват за еднократна 

сума за изпълнението на своите проекти. Това значително намалява административната тежест 

при кандидатстването, управлението на проекта и задачите за докладване. 

Всеки публичен или частен орган, работещ в областта на образованието, обучението, младежта 
и спорта, може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции по 

„Еразъм+“, установени във всички държави — членки на ЕС, и в асоциираните към програма 
трети държави, и на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. 

Всяка година организации от 

цяла Европа внасят хиляди 

проекти, за да получат 

финансова подкрепа по 

програма „Еразъм+“. Поради 

това Комисията въведе 

прозрачна процедура за 

оценяване, чиято цел е 

14 декември 2021 



Eвропейският информационен център EВРОПА ДИРЕКТНО Видин се съфинансира от Европейския 

съюз и от Фондация за регионално развитие. Информацията и мненията публикувани в този бюлетин 

са авторски и не отразяват задължително мненията и становищата на Европейския съюз. 

За контакти:  

Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО 

Видин  

Адрес: ул.“ Христо Ботев“, № 93 

гр. Видин 

Телeфон: 088 945 1247  


