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Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от 
България на 15 октомври. Планът е широкообхватен документ, в който са 
идентифицирани 45 реформи и 57 проекта за публични инвестиции, които България 
планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и 
устойчивост.  

Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на NextGenerationEU, 
откъдето ще бъдат осигурени 800 милиарда евро (по текущи цени) в подкрепа на 
инвестициите и реформите в целия ЕС. Той е от важно значение и основен стълб, 
върху който ще бъдат положени усилията на Европа да излезе по-силна от кризата и 
за подсигуряване на екологичния и цифровия преход.  

Планът бе представен, след като Комисията и българските органи проведоха 
интензивен диалог. България поиска безвъзмездни средства в размер на общо 6,6 
милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост. Планът на България 
е структуриран около следните четири стълба: Иновативна България, Зелена 
България, Свързана България и Справедлива България. Планът включва мерки в 
области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, 
научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната 
ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното 
приобщаване и здравеопазването.  

Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване 
и устойчивост до 2026 г. В плана се предлагат проекти в пет от общо седемте 
европейски водещи области. Комисията ще оцени плана на България въз основа на 
единадесетте критерия, установени в регламента, и ще превърне съдържанието му 
в правно обвързващи актове. Тази оценка ще включва преглед на това дали планът 
допринася за ефективното преодоляване на всички или на значителна част от 
предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава 
препоръки, отправени в контекста на европейския семестър.  

Планът предвижда 48,5 % от разходите да са за инвестиции и реформи в подкрепа 
на зелената трансформация в областта на климата и 22,5 % — за цифровия преход, 
което изпълнява изискванията на Комисията, поставила пред държавите-членки. 
Наред с приоритетите за зелен цифров преход, Планът обхваща и приоритетите 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, социална и териториална кохезия, 
здравна, икономическа и институционална устойчивост и политики за следващото 
поколение, децата и младежите. 
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В своята реч за състоянието на Съюза 
Председателят на ЕК Фон дер Лайен 
обяви, че следващата 2022 година ще 
бъде Европейска година на младежта. 
Следващата година е ключова за 
Европа, която ще изгражда бъдеще по-
екологосъобразно, по-приобщаващо и 
цифрово, а младежите в Европа могат 
да допринесат с така нужната визия и 
ангажираност на всички млади хора. 
Наред с всичко това Европа се стреми 

да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за бъдещето. 
Заедно с настоящото предложение Комисията публикува последния си доклад 
за младежта в ЕС, в който се прави преглед на положението на младите 
европейци по отношение на образованието, обучението, ученето, заетостта и 
гражданското и политическото участие. С Европейската година на младежта 
Комисията, в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки, 
регионалните и местните власти, възнамерява да уважи и подкрепи 
поколението, което пожертва най-много по време на пандемията, като им 
даде нови надежди, сила и увереност в бъдещето чрез акцентиране върху 
ролята на екологичния и цифровия преход в предоставянето на обновени 
перспективи и възможности; да насърчи всички млади хора, особено тези с по
-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени 
райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и 
участници в положителна промяна; да популяризира възможностите, които 
политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното 
личностно, социално и професионално развитие. Европейската година на 
младежта ще върви ръка за ръка с успешното прилагане на NextGenerationEU 
за осигуряване на качествени работни места, образование и възможности за 
обучение; както и да почерпи вдъхновение от действията, визията и идеите на 
младите хора за по-нататъшно укрепване и освежаване на общия проект на 
ЕС въз основа на Конференцията за бъдещето на Европа. Понастоящем 
Комисията разработва своята програма за дейности и всички заинтересовани 
страни ще бъдат поканени да представят своите идеи и предложения. През 
октомври ще бъде стартирано специално проучване на Младежкия портал. 
Съвместно с други институции на ЕС, държавите членки, организации на 
гражданското общество и младите хора, през годината Комисията ще 
организира редица дейности на европейско, национално, регионално и местно 
равнище и ще обмисли нови инициативи. Обхватът на дейностите ще включва 
въпроси, които засягат предимно младите хора, като се следват приоритетите, 
посочени в целите за младежта, като равенство и приобщаване, устойчивост, 
психично здраве и благосъстояние и качествена заетост. Те ще включват 
млади хора извън ЕС. Комисията призова държавите членки да назначат 
национален координатор, който да отговаря за организирането на тяхното 
участие в Европейската година на младежта. Сега предложението на 
Комисията ще бъде обсъдено от Парламента и Съвета, като се вземат 
предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет и на 
Комитета на регионите. Очаква се проявите и дейностите да започнат през 
януари. 

Подготовка за годината на европейската младеж в 
Европейския съюз 

31 октомври 2021 

НОВИНИ ОТ ЕС 
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#NewEuropeanBa
uhaus с нова 
покана за 
проектни 
предложения 

Смята се, че предприемачите са двигателите на промяната. С мисия за създаване на 

устойчива и приобщаваща Европа, Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и 

пет от неговите общности на знания и иновации стартират съвместна инициатива за 

подкрепа на иновативни начинания и екипи, позволяващи трансформацията на Новия 

европейски Баухаус. Инициативата се нарича EIT Community Booster, координирана е от EIT 

Digital и включва EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing и EIT Urban Mobility. Заедно те 

сега търсят най-иновативните стартъпи и бързоразвиващи се компании, водещи до 

устойчиви промени за градовете, индустриите, климата, храните, благосъстоянието и 

цялостното качество на живот, за да подкрепят растежа на бизнеса си и да им помогнат да се 

превърнат в международен факктор. Двадесет избрани компании ще се присъединят към 

инициативата и ще получат подкрепа за бизнес растеж на стойност 50 000 евро. Подкрепата 

ще бъде предоставена под формата на безвъзмездни средства и услуги, предназначени да 

помогнат на компаниите да ускорят бизнеса си до следващото ниво. Стартирана от 

Европейската комисия, инициативата New European Bauhaus превръща Европейския зелен 

договор в осезаемо, положително преживяване, в което всички европейци могат да участват 

и да напредват заедно. От първия бизнес коучинг до разширен достъп до финансиране и 

подкрепа за интернационализация, всяка от следните пет програми предлага изчерпателен 

пакет от услуги, които да помогнат на начинания с различни нива на зрялост да увеличат 

своя бизнес растеж, да увеличат финансирането и да се разширят в международен план. В 

зависимост от сферата на интереси и експертни познания, предприемачите са поканени да 

кандидатстват за една или повече от програмите в рамките на EIT Community Booster и 

техния специален път за Новия европейски Баухаус: 

Краен срок за кандидатстване: 17 декември, 23:59 CET.  

За допълнителна информация: . EIT Community Booster // EIT Digital  EIT Community Booster /

EIT Digital 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

60 хиляди младежи на възраст между 18 и 20 години ще могат да кандидатсват за безплатни 
карти за пътуване из цяла Европа. Пътуванията ще се осъществяват през 2022година, която е 

и европейската година на младежта. Младите европейци ще имат възможност да пътуват и 
опознават континента, да срещнат много свои връстници, да натрупат положителни 
преживявания, научат повече за другите еврпейски страни и разширят кръгозора си. 

Пътуванията ще стартират през март 2022г, а за да получат тази възможност трябва да 
кандидатстват от 12 до 26 октомври 2021г. По изключение 19 и 20-годишните също могат да 
кандидатстват, след като кръговете за кандидатстване бяха отложени заради пандемията от 

COVID-19. Спечелилите имат 30 дни, в който да преживеят своето приключение с Открий 
Европа.  Тъй като не е ясно как ще се развива пандемията, на всички пътници ще бъдат 
предложени гъвкави резервации чрез нова мобилна карта за пътуване. Датата на заминаване 

може да бъде променена до момента на заминаване. Мобилната карта за пътуване е валидна 
една година. Комисията съветва всички пътуващи да проверяват евентуалните ограничения за 
пътуване на сайта ReopenEU. 

https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/?utm_campaign=EIT%20Community%20Booster&utm_source=EU-Startups&utm_medium=media
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/?utm_campaign=EIT%20Community%20Booster&utm_source=EU-Startups&utm_medium=media
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/?utm_campaign=EIT%20Community%20Booster&utm_source=EU-Startups&utm_medium=media


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Исландия и Лихтенщайн, и Република България. 
Специфичните цели са да популяризира културни 

инициативи на етнически и културни малцинства (с 
фокус роми) и да привлече нови публики, 
включително в отдалечени райони и/или райони с 

лош достъп; да ангажира мнозинството и 
малцинствените групи (с фокус върху роми) в 
културни проекти и да подобри достъпа им до 

култура и изкуства; да подобри положението на 
ромското население в България, използвайки 
културата и изкуството като средство за развитие на 

умения/капацитет и/или като път към 
образованието. 
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механизъм 

Подобрена информираност за изкуство и 
култура на етнически и културни малцинства 

Първа покана за представяне на проектни предложения по 
Резултат 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА 

ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ 
МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“ по Програма: 
„Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“. Общата цел на Програмата е да укрепи 
социалното и икономическото развитие чрез културно 
сътрудничество, предприемачество в областта на 

културата и управление на културното наследство. За да 
постигне това, Програмата ще насърчава инициативи за 
културно предприемачество, чиято крайна цел е да се 

намалят икономическите и социалните различия в 
Европейското икономическо пространство и да се укрепят 
отношенията между държавите донори – Норвегия, 

31 октомври 2021 

 

Подаване на проектни 

предложения:  

Чрез ИСУН 2020  

https://

eumis2020.government.bg/bg/

a34573f2/Procedure/

Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-

91548ef2aba4. 

Краен срок: 29 ноември 2021 
г., 17:30 ч. (UTC+2). 



Eвропейският информационен център EВРОПА ДИРЕКТНО Видин се съфинансира от Европейския 
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