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Цифров Covid сертификат на ЕС 
Европейската Комисия 
прие правила, свързани с 
цифровия сертификат на 
ЕС за COVID, с които се 
установява задължителен 
срок от 9 месеца (точно 
270 дни) за валидност при 
пътуването в рамките на 
ЕС. Ясният и уеднаквен 
срок на валидност на сер-
тификатите за ваксинация 
ще гарантира, че мерките 
за пътуване ще продължат 
да бъдат координирани, 
както призовава Европей-
ският съвет след послед-
ното си заседание от 16 
декември 2021 г. Новите 
правила ще гарантират, че 
ограниченията се основа-
ват на най-добрите науч-
ни доказателства, както и 
на обективни критерии. 
Непрекъснатата коорди-
нация е от съществено 
значение за функциони-
рането на единния пазар 
и ще осигури яснота за 
гражданите на ЕС при 
упражняването на право-
то им на свободно движе-
ние. 
С новите разпоредби за 
пътуванията в рамките на 
ЕС ще се хармонизират 
различните правила в от-
делните държави членки. 
Този срок на валидност е 
съобразен с насоките на 
Европейския център за 
профилактика и контрол 
върху заболяванията, спо-
ред които се препоръчват 
бустерни дози най-късно 
шест месеца след при-
ключването на първия 
цикъл на ваксинация. 
Сертификатът ще остане 

валиден за гратисен пе-
риод от още три месеца 
след тези шест месеца, за 
да се гарантира, че нацио-
налните кампании за вак-
синация могат да се адап-
тират и че гражданите ще 
имат достъп до бустерни 
дози. 
Освен това Комисията 
адаптира и правилата за 
кодиране на сертифика-
тите за ваксинация. Това 
е необходимо, за да се 
гарантира, че сертифика-
тите за ваксинация, по-
казващи завършване на 
първоначалната серия, 
винаги могат да бъдат 
разграничени от серти-
фикатите за ваксинация, 
издадени след бустерна 
доза. 
Бустерните дози се запис-
ват, както следва:
• 3/3 за бустерна доза след 
първоначална ваксинация 
с двудозова ваксина.
• 2/1 за бустерна доза след 
ваксинация с еднодозова 
ваксина или една доза от 
двудозова ваксина, при-
ложена на преболедувало 
лице. 
По този повод, Стела 
Кириaкиду, комисар по 
въпросите на здравеопаз-
ването и безопасността 
на храните, заяви: „Хар-
монизираният срок на ва-
лидност на цифровия сер-
тификат на ЕС за COVID 
е необходим за безопас-
ното свободно движение 
и координацията на рав-
нището на ЕС. Силата и 
успехът на този безценен 
инструмент за граждани-

те и бизнеса се основа-
ват на съгласуваното му 
използване в целия ЕС. 
Това, което е необходимо 
сега, е да се гарантира, че 
кампаниите за бустерни 
дози протичат възможно 
най-бързо, че колкото се 
може повече граждани са 
защитени от допълнител-
на доза и че нашите сер-
тификати ще продължат 
да бъдат ключов инстру-
мент за пътуване и опаз-
ване на общественото 
здраве.“ 
Срокът на валидност 
няма да бъде кодиран в 
самия сертификат. Вместо 
това ще бъдат адаптирани 
мобилните приложения, 
използвани за провер-
ка на цифровите COVID 
сертификати на ЕС. Ако 
датата на ваксинацията 
е по-ранна от 270 дни, в 
мобилното приложение, 
използвано за проверка, 
ще се посочва, че серти-
фикатът е изтекъл.
За да се осигури достатъч-
но време за техническото 
прилагане на срока на ва-
лидност и за кампаниите 
на държавите членки за 
поставяне на бустерни 
дози, тези нови правила 
следва да се прилагат от 1 
февруари 2022 г.
До момента в ЕС са изда-
дени 807 милиона серти-
фиката. С цифровия сер-
тификат на ЕС за COVID 
бе установен световен 
стандарт: досега към сис-
темата са се присъедини-
ли 60 държави и терито-
рии от пет континента. БТ

Xуманното дело на 
Българския Червен кръст 

Xуманното дело на Бъл-
гарския Червен кръст в 
зората на неговото създа-
ване, винаги е било впле-
тено в историческите съ-
дбини на България. 
Като идея Младежкият 
Червен кръст възниква 
през 1914 г. веднага след 
Балканската война, но 
поради започването на 
Първата световна вой-
на тази идея не могла да 
бъде реализирана. Голя-
ма част от европейските 
държави са обхванати 
от война, която води до 
разорени стопанства и 
промишленост, разруха, 
глад, мизерия и човешки 
жертви. Хиляди младе-
жи в различните страни 
вземат участие в облек-
чаване участта на болни, 
ранени, страдащи и бед-
стващи хора.
През 1920 г. ръководство-
то на Лигата на друже-
ствата на Червения кръст 
и Червения полумесец 
решава да се създаде 
Младежки Червен кръст.
1921 година e рождена за 
младежката организация 
към Българския Червен 
кръст.
Страната ни е една от 
първите, в които се съз-
дават дружества на Чер-
вения кръст сред мла-
дите хора. Българският 
младежки Червен кръст 
е осмата доброволна мла-
дежка организация в све-
та водена от чувство на 
съпричастност, състрада-
ние и взаимопомощ.  
 Предпоставка за създа-
ването на младежка орга-
низация става и акцията 
за подпомагане на гладу-
ващите от Подволжието 
в Съветска Русия (1921-
1923), в която активно 
участват младежи, уче-
ници и учители. Събират 
се голямо количество 
хранителни продукти, 
обувки, дрехи и друга не-
обходима помощ. Със съ-
браните средства е орга-
низирана от Българското 
дружество Червен кръст 
безплатна ученическа 
трапезария в град Сара-
тов, в която са се храни-
ли повече от 2000 руски 
деца. 
Има данни, че по време 
на всенародното дело и 
добруджанското населе-
ние дава своя принос.
За начало на младежкото 
червенокръстко движе-
ние в област Добрич може 
да се смята 1940 г. – годи-
ната на освобождението 
на Южна Добруджа. В 
книгата „Червеният кръст 

в Толбухински окръг „ 
д-р Васил Топузов и д-р 
Снежана Костова пишат: 
„…по време на Първата 
световна война младежи-
ученици от добричката 
гимназия са оказвали 
помощ на ранени и бо-
лни войници и офице-
ри. Съществуват данни, 
снимки и други матери-
али, които показват, че 
организирана младежка 
червенокръстка група 
е била създадена в до-
бричката гимназия през 
1940 г.(преименувана на 
смесена гимназия „Цар 
Борис III“ през есента 
на 1940 г., днес Средно 
училище„Св. Св. Кирил 
и Методий“). Групата е 
развивала активна здрав-
нопросветна и помощна 
дейност“.
Днес младежките клубо-
ве в област Добрич са 7, 
учредени са в четири об-
щини-град Добрич,  До-
бричка - с. Победа, град 
Генерал Тошево и град 
Тервел. 
Направленията в които 
работят доброволците на 
БМЧК са:
 „Активно включване в 
социална среда“ това са 
дейности, свързани с ра-
бота с деца и млади хора, 
реализират се и фондо-
набирателни кампани 
с разнообразни каузи. 
Участваме в благотвори-
телни пазари за набиране 
на средства за местните 
и национални фондове, 
като „Солидарност“, чрез 
който се подпомагат деца 
сираци, за да продължат 
образованието си, Фонд 
„Добротворчество“ съз-
дава допълнителни ус-
ловия и възможности 
за по-широка социална 
интеграция на деца и 
младежи със специфич-
ни нужди, Фонд „Мило-
сърдие“- механизъм за 
подпомагане на уязвими 
хора и други изпълнява-
ни социални програми, за 
да има „Топъл обяд в учи-
лище”, „ Коледни пакети 
за деца в риск”…
„Здравната програма на 
БМЧК“ обединява  теми, 
като превенция на зави-
симости, превенция на 
ХИВ/СПИН,превенция 
и контрол на социално 
значимите заболявания и 
поддържането на здраво-
словен начин на живот. 
Отбелязваме „Световния 
ден за борба с диабета“, 
„Световния ден на сър-
цето“. За поредна година 
съвместно с Българската 
лига по хипертония през 

месец май тази година 
чествахме и Световния  
ден за борба с хиперто-
нията. Инициират се и 
кръводарителски кампа-
нии, като през тази годи-
на те са две „Дари кръв, 
бъди надежда за живот”- 
седмична кампания ре-
ализирана през юни и 
месечната кампанията, 
която тече в момента пос-
ветена на празника под 
надслов „Капки кръв за 
100 години живот“. 
Направление „Първа по-
мощ“ – в него се включва 
както самото оказване на 
първа помощ на постра-
дали, така и оказването 
на първа психологична 
помощ и психосоциална 
подкрепа. Реализират се 
демонстрации, обучения, 
лекции и други форми. 
Първата помощ се пред-
ставя на деца до 4 клас 
посредством програма 
„Хелфи“. В допълнение, 
програмата е естествен 
трамплин към учениче-
ските екипи по първа по-
мощ на БМЧК.
И не на последно мяс-
то направление „Хума-
нитарно образование“, 
което изгражда  култура 
на толерантност и пови-
шава чувствителността 
на обществото към раз-
лични прояви на насилие 
и дискриминация. Отбе-
лязваме важни дати, като 
„Деня на розовата фла-
нелка”, обявен за свето-
вен ден за борба с тормо-
за в училище, Световния 
ден на мира, Междуна-
родния ден на белия бас-
тун и други. 
По смисъла на Закона 
за Българския Червен 
кръст една от основните 
дейности на БЧК е раз-

пространение на позна-
ния за Международното 
хуманитарно право и за 
основните принципи на 
червенокръсткото дви-
жение. За Добричката 
младежка организация е 
чест в този ресор да рабо-
ти Михаил Иванов - член 
на Изпълнителния съвет, 
доброволец от клуб на 
БМЧК Езикова гимназия. 
БМЧК е единствената ор-
ганизация, в която от до-
броволец да израснеш до 
ръководен пост, пример 
за това е Деница Баръмо-
ва – директор дирекция 
БМЧК.
 В навечерието на 14 ок-
томври избрахме да спо-
делим празника с част от 
дълголетниците в наша-
та област, те са на 100 и 
имат най-голяма нужда 
от грижа и подкрепа. 
Посетихме домовете им 
и предоставихме храни-
телни пакети, говорихме 
и премълчавахме пред 
житейските им несгоди. 
Обещахме съдействие 
за помощно средство за 
придвижване на баба 
Мита от Генерал Тошево, 
живее сама. Разказа че се 
справя с домакинството, 
но през зимата е трудно 
да  пазарува. 
Сладкодумният фронто-
вак Петър Гатев от Бал-
чишкото село Сенокос 
си пожела нова среща с 
нас и лек против умората, 
която чувства напосле-
дък. 
Когато бяхме готови за 
път, знаехме че скоро ще 
се върнем при тези хора. 
Знаем, че този дълъг път 
е извървян преди нас от 
други, но все така ще 
предстои.
Безспорно, ще изпълним 
всичко и преди да напра-
вим крачка в бъдещето, 
си спомнихме миналото 
и осмислихме настояще-
то. 
Може би този разказ ще 
ви потрябва по пътя, на-
ситен е с образи на исти-
ната и носи името Човеч-
ност.

Виолета Каменова 
Иванова

Експерт „ Организа-
ционно развитие и стра-
тегическо планиране“
Секретариат при Об-
ластен съвет на БЧК 
Добрич

Дългосрочни облигации на ЕС
След успешното начало 
през юни 2021 г. на зае-
мането на средства с цел 
да се финансира инстру-
ментът за възстановява-
не – Next Generation EU, 
Европейската комисия 
обяви своите планове за 
емитиране, за да покрие 
нуждите от финансиране 
по Next Generation EU за 
първата половина на 2022 
г. 
В плана се предвижда 
между януари и юни 2022 
г. да бъдат емитирани 
дългосрочни облигации 
на ЕС (EU-Bonds) в раз-
мер на 50 милиарда евро, 
които да бъдат допълне-
ни от краткосрочни съ-
кровищни бонове на ЕС 
(EU-Bills). По този начин 
Комисията ще продължи 
да бъде в състояние да 
покрива всички плаща-
ния, дължими по Меха-
низма за възстановяване и 
устойчивост и по всички 
други програми по ин-

струмента за възстановя-
ване Next Generation EU 
през този период. 
От юни 2021 г. до този 
момент, Комисията е на-
брала 71 милиарда евро за 
Next Generation EU чрез 
дългосрочни облигации 
на ЕС, 12 милиарда евро 
от които — чрез първа-
та по рода си емисия на 
екосъобразни облига-
ции в рамките на Next 
Generation EU. Освен това 
към настоящия момент 
ЕС е емитирала съкро-
вищни бонове на ЕС на 
стойност около 20 мили-
арда евро. Въз основа на 
това Комисията изплати 
54,15 милиарда евро на 
държавите от ЕС като 
предварително финанси-
ране по линия на Меха-
низма за възстановяване 
и устойчивост и над 6 ми-
лиарда евро на други про-
грами на ЕС, които също 
получават финансиране 
от Next Generation EU. По 

този начин през 2021 г. 
всички заявки за плаща-
не бяха напълно покрити. 
Комисарят Йоханес Хан, 
отговарящ за бюджета и 
администрацията, заявя-
ва: „През 2022 г. Комисия-
та ще продължи да набира 
средства за финансиране 
на възстановяването и за 
изграждане на по-добро 
и по-устойчиво бъдеще 
за всички. С обем на за-
етите средства от 50 ми-
лиарда евро през първата 
половина на годината оч-
акваме да запазим силно 
присъствие на пазарите, 
като помогнем на дър-
жавите членки по пътя 
им към възстановяване и 
подкрепим интеграцията 
на капиталовите пазари и 
международната роля на 
еврото“.
През юни 2022 г. Коми-
сията ще обяви своите 
планове за емитиране за 
втората половина на годи-
ната.                                    БТ

Мнения за изготвяне на европейски закон 
за свободата на медиите

Европейската комисия 
започна консултации от-
носно предстоящото си 
предложение за Европей-
ски закон за свободата на 
медиите — забележител-
на инициатива, обявена 
от председателя Фон дер 
Лайен в речта ѝ за със-
тоянието на Съюза през 
2021 г., която цели да се 
гарантират плурализмът 
и независимостта на ме-
диите на вътрешния пазар 
на ЕС.
По време на обсъждането, 
Вера Йоурова – замест-

ник-председател, отгова-
рящ за ценностите и про-
зрачността, заяви: „Всеки 
ден виждаме опити от 
страна на правителства 
или частни групировки 
да оказват натиск върху 
медиите. Крайно време е 
да постигнем съгласие от-
носно общи гаранции на 
равнище ЕС, за защита на 
независимостта и плура-
лизма на медиите, така че 
журналистите да могат да 
вършат работата си и да 
информират гражданите 
без страх или благосклон-

ност. През следващите 
месеци ще проведем ши-
роки консултации, за да 
предложим най-добрите 
решения“.
Комисарят по въпросите 
на вътрешния пазар Ти-
ери Бретон добави: „С 
оглед на значителните 
промени в медийния сек-
тор се нуждаем от силен 
механизъм за повишаване 
на прозрачността, незави-
симостта и отчетността 
във връзка с действия, за-
сягащи контрола и свобо-
дата на печата.                БТ


