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Насърчаване на социалната 
икономика и създаване на работни места
Европейската комисия 
представи план за дейст-
вие, за да помогне на 
европейската социална 
икономика да проспери-
ра, като използва своя 
икономически потенциал 
и възможност за създа-
ване на работни места, 
приноса си към спра-
ведливо и приобщаващо 
възстановяване, както и 
към екологичния и ци-
фровия преход.
Организациите на соци-
алната икономика са су-
бекти, които поставят на 
първо място социалните 
и екологичните цели, 
като реинвестират по-го-
лямата част от печалбата 
си обратно в организа-

цията. Планът за дейст-
вие в областта на социал-
ната икономика проправя 
пътя на организациите на 
социалната икономика 
към просперитет и рас-
теж. 
Комисията предлага да 
се предприемат действия 
в три области:
1. Създаване на подходя-
щи условия за проспери-
тет на социалната иконо-
мика
2. Откриване на възмож-
ности за създаване и 
разрастване на органи-
зациите на социалната 
икономика
3. Гаранции за призна-
ването на социалната 
икономика и нейния по-

тенциал
Валдис Домбровскис, 
изпълнителен замест-
ник-председател на Ко-
мисията по въпросите на 
икономиката в интерес 
на хората, изрази мне-
ние: „Планът за действие 
в областта на социалната 
икономика запълва праз-
нотата между нашата 
социална икономика и 
подкрепата, от която тя 
се нуждае, за да прос-
перира и да допринася 
в още по-голяма степен 
за нашите общества. От 
намаляването на бюро-
крацията, пред която са 
изправени някои соци-
ални предприемачи, до 
създаването на работни 

Последната сесия на 
Общински съвет Балчик 
за 2021 г. ще бъде на 22 
декември 2021 г. от 9.00 
ч. в КИЦ “Мелницата”

„Възстановяване на Европа 
чрез културата“

„Културата е неизменна 
част от европейската и 
националната ни иден-
тичност. Тя има силно 
социално и икономическо 
измерение. Секторите на 
културата и творчество-
то генерират около 4% от 
БВП на ЕС през 2019 г. и 
над 7 милиона работни 
места. Пандемията за-
сегна сектора като цяло 
с 30% загуба на приходи. 
Важно е европейските ин-
ституции, националните 
правителства, регионите 
и творческите сектори да 
обединим усилия за по-
стигане на две цели - це-
ленасочена подкрепа за 
културата и мобилизиране 
на културния и творче-
ския потенциал за иконо-
мическото възстановяване 
на Европа.“ Това заяви 
българският еврокомисар 
Мария Габриел в Брюксел 
по време на конферен-
цията на високо равни-
ще „Възстановяване на 
Европа чрез културата“, 
в която участва заедно с 
изтъкнатия френски ком-
позитор Жан-Мишел Жар.  
Събитието бе организира-
но от Европейската група 
на дружествата на автори 
и композитори GESAC, 
представляваща над 1 ми-
лион европейски творци. 
То събра водещи фигури 
от областта на културата 
и творчеството, европей-
ските институции, нацио-
налните правителства, 
регионалните и местни 
власти в дискусия за въз-
становяването на култура-
та и за приноса на сектора 
за икономическото въз-
становяване на Европа. 
Българският еврокомисар 
очерта водещите си ини-
циативи в подкрепа на 
културата и творчеството: 
„Факт е, че за две години 
упорит труд направихме 
така, че културата за пър-
ви път да стои толкова 
високо в европейския дне-
вен ред. С почти 13 ми-
лиарда евро финансиране 
ще подпомогнем сектора 
през следващите 6 години. 
Средствата идват от воде-
щите програми в ресора 
ми „Творческа Европа“ 
и „Хоризонт Европа“, за 
които постигнахменай-
силния бюджет в история-
та им. Новост е секторна-
та подкрепа в сферата на 
музиката, литературата, 
архитектурата, културно-
то наследство, дизайна и 
културния туризъм“, от-
беляза Мария Габриел. В 
отговор на призива ѝ дър-
жавите членки да заделят 
поне 2% от средствата по 
Механизма за възстано-

вяване и устойчивост в 
подкрепа на културата, е 
постигната целта на ниво 
ЕС, с размер на инвести-
циите 9 милиарда евро. 
За подпомагане на тво-
рците в достъпа им към 
най-подходящото за тях 
финансиране, български-
ят еврокомисар стартира 
платформата Cultur EU 
– интерактивно ръковод-
ство за над 75 финансови 
източници в областта на 
културата.
Според Мария Габриел 
възстановяването на ико-
номиките ни не е свързано 
само с финансова подкре-
па. То е свързано и с на-
чина, по който културата 
допринася за справяне с 
обществените предизви-
кателства, като например 
глобалната пандемия или 
климатичните промени. 
Тук идва мястото на ини-
циативата „Нов европей-
ски Баухаус“, която цели 

обединяване на света на 
науката и технологиите с 
този на изкуството и кул-
турата за създаване на ес-
тетически и приобщаващи 
места за живеене. 
„Имаме нужда от креатив-
ността и идеите на твор-
ческите и културните сек-
тори, за да изпълним със 
съдържание новите ин-
струменти за подкрепа на 
сектора. Необходимо е да 
отключим пълния потен-
циал на екосистемата на 
културата и творчеството 
и да я свържем с другите 
екосистеми за прилагане 
на интегриран подход и 
ефективни решения на 
обществените предизви-
кателства. Амбицията ми 
е да мобилизираме цялата 
екосистема на културата 
в подкрепа на нашите та-
ланти и възстановяването 
на Европа“, заключи Ма-
рия Габриел. 

БТ

„Десетилетие на
 европейското 
образование“

Българският еврокомисар 
Мария Габриел беше до-
макин на най-важното за 
годината събитие на евро-
пейско ниво, под надслов 
„Десетилетие на европей-
ското образование“, което 
обедини представители 
на широк кръг заинтере-
совани страни. Във фо-
рума участваха предсе-
дателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер 
Лайен, еврокомисари, ми-
нистри на образованието 
на държавите членки, 
евродепутати, социални 
партньори, представи-
тели на международни 
организации като ООН и 
УНИЦЕФ. 
„Следващото десетиле-
тие се формира сега – от 
знанията, уменията и про-
мените, които ще напра-
вим във връзка с цифро-
вия и екологичен преход. 
Визията ни е амбициозна. 
Искаме да превърнем ев-
ропейското образовател-
но пространство в реал-
ност до 2025 г. Подходът 
ни е цялостен, адресиращ 
мерки във всеки един 
етап на образователния 
процес от ранна детска 
възраст през началното, 
средното и висшето обра-
зование до възможности-
те за преквалификация и 
учене през целия живот. 
Важно е да осигурим дос-
тъп до висококачествено 
цифрово образование за 
всички и умения, свърза-
ни със „зеления“ преход“. 
Това включва развитие 
на инфраструктурата и 
свързаността, но също 
така повишаване на уме-
нията на учещите се и 
учителите в областта на 
цифровите технологии и 
изменението на климата“, 
заяви при откриването на 
форума, Мария Габриел. 
Българският еврокомисар 
информира, че в началото 
на 2022 г. ще представи  
Европейска стратегия за 
висшето образование, 
основаваща се на връзки-
те между  съвременното 

иновативно преподаване, 
високите постижения в 
науката и  реализирането 
им в обществото в полза 
на гражданите. Стратеги-
ята има за цел да  обхване 
над 5000 висши учебни 
заведения в цяла Евро-
па. Водещи принципи са 
транснационалното съ-
трудничество, научните 
постижения, приобща-
ването и  иновациите: 
„Сред  акцентите в стра-
тегията ще бъдат правен 
статут за европейските 
университетски  алиан-
си, който да им позволи 
по-ефективно да обеди-
няват ресурси, капацитет 
и  дейности. Ще рабо-
тим с тях за европейска 
диплома, признаваща 
опита в областта  на ви-
сшето образование, кое-
то студентите получават. 
Стремим се да осигурим 
по-цифрово и екологосъ-
образно висше образова-
ние, осигуряващо високи 
постижения  с приобща-
ващ подход. Разполагаме 
с инструменти за това 
- програмите  „Еразъм+“ 
и „Хоризонт Европа“. 
От всички нас ще зависи 
следващото десетилетие  
да бъде даващо импулс за 
изграждането на модерни 
и устойчиви образовател-
ни  системи“, отбеляза 
комисар Габриел, набля-
гайки на основните ини-
циативи. 
В рамките на отделните 
сесии, бяха обсъдени въ-
проси от ключово значе-
ние, като водещата роля 
на учителите за подго-
товката за бъдещите ра-
ботни  места и издигане 
престижа на учителската 
професия, прилагане на 
общ  европейски подход 
за интегриране на еко-
логичната устойчивост 
в системите на  образо-
вание и обучение, ефек-
тивно инвестиране в об-
разованието, с цел да се 
предоставят необходими-
те умения.

БТ 

Всеобщ достъп до 
софтуер

Европейската комисия 
прие нови правила за 
софтуера с отворен код, 
които ще позволят ней-
ните софтуерни решения 
да бъдат публично дос-
тъпни, когато се очакват 
потенциални ползи за 
гражданите, дружествата 
или обществените ус-
луги. Неотдавнашното 
проучване на Комисията 
относно въздействието 
на софтуера и хардуера с 
отворен код върху техно-
логичната независимост, 
конкурентоспособността 
и иновациите в иконо-
миката на ЕС показва, че 
инвестициите в отворен 
код водят до средно че-
тири пъти по-висока въз-
връщаемост. Службите 
на Комисията ще могат 
да публикуват изходния 
код на софтуера, който 
притежават, в много по-
кратък срок и с по-малко 
административни фор-
малности.
Комисарят по въпроси-
те на бюджета и адми-
нистрацията Йоханес 
Хан заяви: „ Софтуерът 
с отворен код предлага 
големи предимства в об-
ласт, в която ЕС може да 
играе водеща роля. Нови-
те правила ще увеличат 
прозрачността и ще по-
могнат на Комисията, на 
гражданите, предприяти-
ята и публичните служби 
в цяла Европа да извлекат 
ползи от разработването 
на софтуер с отворен код. 
Обединяването на уси-

лията за подобряване на 
софтуера и съвместното 
създаване на нови ха-
рактеристики понижава 
разходите за обществото, 
тъй като подобренията, 
направени от другите 
разработчици, носят пол-
зи и на нас. Това може да 
подобри и сигурността, 
тъй като външни и не-
зависими специалисти 
проверяват софтуера за 
грешки и пропуски в си-
гурността“.
Пример за ползите от 
софтуера с отворен код 
е електронният подпис 
– комплект от открити 
стандарти, инструменти 
и услуги, които помагат 
на публичните админи-
страции и предприятията 
да ускорят създаването 
и проверката на елек-
тронни подписи, които 
са правно валидни във 
всички държави – членки 
на ЕС.
Комисията ще предос-
тави своя софтуер като 
отворен код в едно-един-
ствено хранилище, за да 
улесни достъпа до него и 
повторната му употреба. 
Преди предоставянето му 
всеки софтуер ще бъде 
проверяван, за да се из-
бегнат рискове, свързани 
със сигурността или по-
верителността, проблеми 
във връзка със защитата 
на данните, или наруше-
ния на правата върху ин-
телектуална собственост 
на трети страни.

БТ

места и предоставянето 
на нови възможности на 
хората да повишат ква-
лификацията си и да се 
преквалифицират, тя е от 
жизненоважно значение 
за осъществяването на 
справедлив екологичен 
и цифров преход, както и 
за приобщаващо възста-
новяване от пандемия-
та“.
Планът за действие се 
основава на инициатива-
та на Комисията от 2011 
г. за социалното предпри-
емачество и е резултат 
от обширен процес на 
консултации с гражда-
ните и заинтересованите 
страни. 

БТ


