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След успеха на пър-
вoто издание, за което 
бяха получени над 2000 
кандидатури, през 2022 
г. ще бъдат награде-
ни нови вдъхновяващи 
примери за трансфор-
мациите, които инициа-
тивата иска да постигне 
в нашето ежедневие, 
жизнени пространства 
и преживявания. Както 
и при първото издание, 
с наградите „Нов евро-
пейски Баухаус“ за 2022 
г. ще бъдат отличени 
идеи на млади таланти, 
както и съществуващи 
проекти за устойчивост, 
приобщаване и естетика, 
с които Европейският зе-
лен пакт ще достигне до 
хората и местните общ-
ности.
Комисарят по въпросите 
на иновациите, научните 
изследвания, културата, 
образованието и мла-
дежта Мария Габриел 
заявява: „Инициативата 
„Нов европейски Бауха-
ус“ се основава на кул-
турата, образованието, 
науката и иновациите 
в Европа, за да превър-
не обещанието на Ев-
ропейския зелен пакт в 
подобрения за нашето 

ежедневие. Очаквам с 
нетърпение да видя най-
доброто от европейската 
креативност в тазгодиш-
ните кандидатури.“
Награди ще бъдат при-
съждани на проекти и 
идеи, които допринасят 
за красиви, устойчиви 
и приобщаващи места в 
четири категории:
• възстановяване 
на връзката с природата,
• възстановяване 
на усещането за принад-
лежност,
• отдаване на 
приоритетно значение на 
местата и хората, които 
имат най-голяма нужда 
от това,
• н а с ъ рч а в а н е 
на интегрираното, дъл-
госрочно и обхващащо 
целия жизнен цикъл ми-
слене в промишлената 
екосистема.
Срокът за подаване на 
кандидатурите изтича 
на 28 февруари 2022 г. в 
19:00 ч., централно евро-
пейско време. 
Лица за контакти с меди-
ите:
Adalbert JAHNZ (+32 2 
295 31 56)
Célia DEJOND (+32 2 298 
81 99)

/80 милиарда евро ще бъдат 
инвестирани във висшето 
образование до 2027 г. на 
европейско, национално и 
регионално равнище/
Българският еврокомисар 
Мария Габриел представи 
още две свои инициативи 
— Европейска стратегия за 
университетите и предло-
жение за Препоръка на Съ-
вета, относно изграждането 
на мостове за ефективно 
европейско сътрудничество 
в областта на висшето обра-
зование.
„Днес,повече от всякога, се 
нуждаем от приноса на ви-
сшите учебни заведения, за 

да отговорим на глобалните 
обществени предизвика-
телства. В Европа те са над 
5000. Имаме и 17.5 милиона 
студенти, 1.4 милиона пре-
подаватели и 1.2 милиона 
изследователи. Това много-
образие и талант са нашата 
сила и израз на европейския 
начин на живот. Подкрепата 
за тях е инвестиция в насто-
ящето и бъдещето ни”, зая-
вява Мария Габриел. 
Стратегията се основава на 
четири основни измерения, 
за всяко от които са предло-
жении конкретни действия:
- Укрепване на европейското 
измерение на висшето обра-

зование и научнит еизслед-
вания, в четири изпълнения:
„Целим увеличаване броя 
на европейските универ-
ситетски алианси, което за 
2 години означава над 500 
участващи университети в 
инициативата и бюджет от 
1.1 милиарда евро до 2027г. 
Второ, ще бъдат проучени 
възможностите за правен 
статут на университетските 
алианси. Трето, искаме да 
вървим в посока Европей-
ска диплома в областта на 
висшето образование. Ще 
разширим и инициативата за 
Европейск астудентска кар-
та чрез въвеждане на уника-
лен европейски студентски 
идентификатор за всички 
мобилни студенти до 2022 
г. и за всички студенти в Ев-
ропа до средата на 2024г. “, 
коментира българският ев-
рокомисар. 
- Подкрепа за университе-
тите като «фарове» на ев-
ропейския начин на живот 
е следващото измерение, къ-
дето науката и иновациите 
са залегнали в основата на 
стратегията за развитие на 
университетите.
- Ключова роля на универ-
ситетите като двигатели 

на екологичния и цифров 
преход е третият стълб на 
стратегията. Инициативи-
те, включват иновативни 
подходи към учението и 
преподаването, като напри-
мер «живи лаборатории», 
«Новатори в училищата» 
и провеждане на ежегодно 
Европейско изложение на 
талантите.
 Мария Габриел изтъква и 
създаването на Платформа 
за транснационални парт-
ньорства между студенти, 
преподаватели и бизнеса 
за борба с климатичните 
промени: „В подкрепа на 
цифровия преход работим 
за Европейска программа 
по магистратура за супер-
компютри, Академия на 
Европейския алианс за аку-
мулаторните батерии и съз-
даване на «пътна карта» за 
по-голямо представителство 
на жените в STEM специал-
ностите“.
- Четвъртият стълб е свързан 
с международното измере-
ние на висшето образование 
за утвърждаване на Европа 
като дестинация и място за 
развитие на таланти. Той 
съдържа укрепване на парт-
ньорствата със Западните 

Балкани, съседните на ЕС 
държави и Африка, разрабо-
тване на портал 
„Проучване в Европа“ за 
насърчаване на междуна-
родния обмен. Ще бъде 
предоставена подкрепа за 
изпълнение на съвмест-
ни магистърски програми 
„ЕразмусМундус“ в отговор 
на глобалните предизвика-
телства. „За първипът със 
Стратегията предлагаме и 
механизъм за проследяване 
на изпълнението. Европей-
ска обсерватория на секто-
ра на висшето образование 
и информационно табло за 
проследяване на напредъка 
ще отчитат постигнатите ре-
зултати. Мобилизираме 80 
милиарда евро европейски 
средства във висшето обра-
зование до 2027 г. на евро-
пейско, национално и реги-
онално равнище в подкрепа 
на инициативите. Вярвам, 
че работейки заедно, с дър-
жавите членки, регионите, 
гражданското общество и 
сектора на висшето образо-
вание, можем да превърнем 
стратегията в реалност“, за-
ключава на пресконферен-
цията българският евроко-
мисар.                     БТ

ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО 
НА КАНДИДАТУРИ ЗА 

НАГРАДИТЕ
 „НОВ ЕВРОПЕЙСКИ
 БАУХАУС“ ЗА 2022 г.

МАРИЯ ГАБРИЕЛ: СЪТРУДНИЧЕСТВО, НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
И ЕКОСИСТЕМЕН ПОДХОД СА В ОСНОВАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА МАСОВИТЕ 
КОНСУЛСКИ УСЛУГИ В БЛИЗКИТЕ 

ШЕСТ МЕСЕЦА

Удостоверенията за 
гражданско състояние – 
актовете за раждане, за 
смърт и за бракще бъдат 
дигитализирани, обяви 
пред парламентарната 
Комисия по политики-
те за българите извън 
страната, министърът на 
електронното управле-
ние – Божидар Божанов. 
След въвеждането на 
електронна идентифика-
ция с мобилен телефон 
тези услуги ще могат да 
бъдат заявени онлайн и 
документите ще се полу-
чават онлайн, но те вече 

няма да са консулски ус-
луги и ще важат само за 
страните от ЕС.
Другото облекчение за 
българите в чужбина ще 
бъде възможността да 
си запазват час за кон-
сулствата по интернет за 
случаи, в които е необхо-
димо среща на живо със 
служителите.
Във връзка с възникна-
лите въпроси относно 
създаване на  регистриза 
българските деца в чуж-
бина, за наши учени в 
чужбина и дори за наши 
патенти там, Божанов 
отговори, че е въпрос на 
съдържателна преценка 
какви регистри да има и 
че става въпрос за база 
данни. 
По думите му, централи-
зираната система, която е 
в процес на разработване 
за създаване на всякакви 
регистри и електронната 
идентификация трябва 

Мария Габриел

Божидар Божанов

ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ, СВЪРЗАНИ С ОБЛЕКЧАВАНЕТО НА 
НЯКОИ УСЛУГИ ЗА ЖИВЕЕЩИТЕ В ЧУЖБИНА БЪЛГАРИ
Темата, която постави 
председателят на комисията 
за българите зад граница 
– Антоанета Цонева, бе 
за обучението по българ-
ски език на българите зад 
граница и на тези, които се 
връщат в страната, тъй като 
родените български деца в 
чужбина след 1990 г. са 320 
000, а учещите български 
език в неделните училища 
в настоящия момент са 35 

000.  От представители на 
МОН, бяха обсъдени про-
блемите на трите типа бъл-
гарски училища в чужбина 
– дипломатически, неделни 
и лекторати по български 
език за студенти българи и 
чужденци в 38 вуза по све-
та. Според изчисления на 
Министерството необходи-
мите средства за покриване 
на разходите за команди-
ровъчни и квартири на 

преподаватели от България 
възлизат на 4,8 млн. лв.
Другият голям проблем 
за българите зад граница 
поставен за обсъждане, бе 
сертифицирането им по 
български език. Завръщай-
ки се в Родината, те срещат 
сериозни трудности с май-
чиния си език и с продъл-
жаването на образованието 
си у нас, а в същото време 
бизнесът страда от недос

тиг на работна ръка, осо-
бено квалифицирана. Беше 
обсъдена и необходимостта 
от международно признат 
сертификат на децата до 
16 години за владеене на 
български език, който да 
се признава като матури-
тетен в дипломата:“Ако 
българският език бъде 
признат като матуритетен, 
децата в чужбина ще имат 
мотивация да го изучават и 

много повече от 10% ще се 
върнат”, заключи Антоане-
та Цонева.             БТ         

Антоанета Цонева

ТОВА Е СНИМКАТА НА ГОДИНАТА

Това не е снимката на 
деня, нито на седмицата, 
още по-малко на месеца. 
Това е снимката на 
годината. Предимно 
млади, здрави и много 
умни и красиви българи 
са се подредили на 
опашка, не за визи или 
да гласуват, а да дарят 
кръв по призив на 
болница "Пирогов", за 
блъснатата от автобус 
17 годишна Александра 
Нинова! Не мога, не 
искам и никога няма 

да да повярвам, че 
България няма бъдеще 
и си отива, докато има 
такива българи. 
  Поклон! Те връщат 
вярата в живота, 
доброто и бъдещето 
ни. България ще я 
бъде, ще я има, докато 
имаме такива деца!                                                                                                                                            
Теменужка 
ГАБРАКОВА, Каварна

Новини от Европа 
Директно Добрич

Геновева Полименова


