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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ - 1873”,

ГР. ТУТРАКАН
организира

Национален онлайн конкурс
„ОЙ, КОЛЕДО, МОЙ КОЛЕДО”

за коледарски групи и пресъздаване на коледни обичаи

Цел на конкурса:
Съхраняване и популяризиране на българския дух и традиции
чрез пресъздаване и предаване на българските обичаи на идните
поколения. Конкурсът е насочен към всички възрастови групи, към
колективи в детски градини, училища, читалища, общински центрове,
частни организации, неформални групи.
Регламент за участие:
Направление: „Коледарски групи“
Участниците се разпределят в следните възрастови категории:
› I група – предучилищна възраст
› II гр. - I- IV клас
› III гр. - V - VIII клас
› IV гр. - IX- XII клас
› V гр. - над 18 г.
Времетраене на изпълненията: до 10 мин.
Направление: „Пресъздаване на коледни обичаи“
Няма възрастови категории. Насърчава се съвместно участие на
хора от различни възрастови групи. Времетраене: до 10 мин.
Оценяване:
Оценяването на изпълненията и класирането ще се извърши от
компетентно жури. Решенията на журито не подлежат на обжалване.
Критерии за оценка: • качество на изпълнението; • автентичност;
• костюми и реквизит; • артистичност.
Награди:
Всички участници ще получат грамоти. Във всяко направление
и всяка възрастова категория ще бъдат присъдени 1-во, 2-ро и
3-то място и връчени подаръци. Видеата ще бъдат публикувани с
социалните мрежи.
Записване и участие:
1. Конкурсът е БЕЗ ТАКСА за участие.
2. Необходимо да изпратите попълнена заявка по образец и
файлове със записи на изпълненията във формат .mp4 на имейл:
chitalishte_tutrakan@abv.bg, както и чрез платформи за споделяне
на файлове.
3. Краен срок за подаване на заявки и изпращане видеофайлове
за участие в Конкурса: 10.12.2021 г. След тази дата заявки няма да
се приемат.
4. Некачествени видеоклипове няма да бъдат разглеждани.
5. Резултатите ще бъдат обявени на 22.12.2021 г. на фейсбук стра-
ницата на организатора: https://www.facebook.com/chitalishte.tutrakan/
6. Организаторът си запазва правото да използват записите за
целите на конкурса, както и да ги публикува с рекламна цел.

За повече информация и контакт:
0893 504 322 – Лидия Светославова, читалищен секретар

0893 504 325 – Елена Атанасова, хореограф
Chitalishte_tutrakan@abv.bg

РИМ Добрич проведе национална 
ученическа конференция „Добруджа и 

Първата световна война”

На 27.11.2021 г. бе прове- дена онлайн, национална-

та ученическа конферен-
ция “Добруджа и Първата 
световна война. Личности 
и събития.” Тя бе орга-
низирана от Регионален 
исторически музей - До-
брич. В нея взеха участие 
40 ученици от 9 до 11 клас 
от 9 български града.
В своите доклади и пре-
зентации младите люби-
тели на историята про-
следиха бойните действия 
на Добруджанския фронт 
през 1916–1917 г. и пред-

ставиха някои от лично-
стите, свързани с тях. До 
края на годината всички 
разработки на учениците 
ще бъдат качени на сайта 
на музея и неговата фейс-
бук страница. 
Музейните специалисти 
изказват благодарност на 
участниците и техните ръ-
ководители за положения 
труд. Всички ще получат 
сертификати за участие.

РИМ Добрич

Бюджет за 2022 г. по програма „Еразъм+“ за 
мобилност и сътрудничество в областта на 
образованието, обучението, младежта и спорта

С увеличен бюджет от бли-
зо 3,9 милиарда евро за 
следващата година, „Ера-
зъм+“ ще продължи да 
предоставя възможности 
за периоди на обучение в 
чужбина, стажове, чираку-
ване, обмен на персонал и 
проекти за трансгранично 
сътрудничество в различни 
области на образованието 
и обучението, младежта и 
спорта, обяви Европейска-
та комисия след приемане-
то на годишната работна 
програма за 2022 г. Коми-
сията обяви и поканите за 
представяне на предложе-
ния. В допълнение към об-
щата покана, годишната 
работна програма включва 
и други действия, които ще 
бъдат стартирани отделно, 
като например инициативата 
„Европейски университети“.
Заместник-председателят, 
отговарящ за утвържда-
ването на европейския ни 
начин на живот, Маргари-
тисСхинас, заяви официал-

но: „Стартирането на новите 
покани за представяне на 
предложения по „Еразъм+“ 
за 2022  г. има специален 
отзвук. През 2022 г. ще бъде 
отбелязана 35-ата годишни-
на на програмата, но това 
също е и годината, посвете-
на на младежта. „Еразъм“ е 
незабравимо преживяване в 
продължение на вече много 
години, нека 2022 г. да бъде 
още по-незабравима! С тази 
нова година за „Еразъм“ се 
надяваме да направим пре-
живяването по-приобщава-
що и по-всеобхватно, за да 
могат младите хора да учат 
и пътуват след много трудни 
месеци.“
Комисарят по въпросите 
на иновациите, научните 
изследвания, културата, 
образованието и младе-
жта Мария Габриел обяви 
също: “През следващата го-
дина „Еразъм+“ ще чества 
35 години успешно предос-
тавяне на възможности на 
хората да следват, да учат 

и да се обучават в чужбина. 
Всички участници заявя-
ват, че това е преживяване, 
което е променило живота 
им, белязало е техния ли-
чен и професионален път 
и е оставило трайни споме-
ни за това, какво означава 
да живееш в Европейския 
съюз. Искаме да дадем въз-
можност на по-голям брой 
хора да участват и да се въз-
ползват от това, което пред-
лага програма „Еразъм+“. 
През 2022 г. ще отбележим 
и Европейската година на 
младежта, а „Еразъм+“ ще 
играе централна роля.“
Програмата ще продължи 
да предоставя подкрепа на 
младите хора и да насърчава 
тяхното участие в демокра-
тичния живот, като оказва 
значителен принос за цели-
те, свързани с Европейската 
година на младежта 2022 
г., за която беше обявено в 
речта за състоянието на Съ-
юза през септември 2021 г. 
Основните дейности за мо-
билност и сътрудничество 
също ще бъдат укрепени 
през следващата година.
Ето и основните новости, 
въведени в публикуваните 
покани за представяне на 
предложения:
• Ориентирани към бъдеще-
то проекти: нови широко-
мащабни проекти ще под-
крепят висококачественото 
и приобщаващото цифрово 
образование и адаптира-
нето на образователните и 
обучителните системи към 
екологичния преход. Тези 
амбициозни проекти ще се 
възползват от по-голям бю-
джет и ще продължат най-
малко три години. Те имат 
за цел да включат съчета-
ние от публични и частни 
организации. Общата цел 
е да се постигнат новатор-
ски резултати, които могат 
да въздействат върху об-

разованието в европейски 
мащаб.
• Повече обмен с трети 
държави: благодарение 
на средства от външните 
инструменти на ЕС трети 
държави ще имат възмож-
ност да участват в целеви 
проекти и обмен, особено 
в областта на професионал-
ното образование и обуче-
ние и спорта.
• По-приобщаваща Discover 
EU: Discover EU предлага 
на 18-годишните възмож-
ността да пътуват из Евро-
па. Ежегодно се провеждат 
два кръга за подаване на 
заявления за предоставяне 
на безплатни карти за пъ-
туване. От 2022 г. нататък 
ще има специални кръгове 
за организации, за да се 
подпомогнат още пове-
че млади хора с по-малко 
възможности да участват в 
Discover EU. Те ще се въз-
ползват от по-целенасочена 
подкрепа и финансиране.
• Приближаване на ЕС до 
училищата: изучаването на 
целите и функционирането 
на Европейския съюз е ва-
жна част от насърчаването 
на активното гражданство 
и общите ценности — сво-
бода, толерантност и не-
дискриминация. 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 профе-
сионалното образование, 
посредством различни дей-
ности, включително учебни 
посещения.
• Опростено фи-
нансиране на проекти за 
сътрудничество: „Еразъм+“ 
въвежда възможност за бе-
нефициерите на проекти в 
партньорства за сътрудни-
чество да кандидатстват за 
еднократна сума, за изпъл-
нението 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, обуче-
нието, 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 дър-
жави, и на Европейската 
изпълнителна агенция за 
образование и култура. 

„Енергийни цени и зелен преход“
Това беше темата, разгле-
дана на онлайн семинара, 
проведен на 23 ноември 
2021 г. от представителство-
то на Европейската комисия 
в България. Обяснявайки 
енергийната политика по 
пътя към зеления преход на 
ЕС, говорителят на Евро-
пейската комисия по въпро-
сите на енергетиката и кли-
мата Тим Макфий изтъкна 
важността от постигането на 
социално справедлив пре-
ход. Той сподели, че 40 % 
от следващия бюджет на ЕС 
ще бъдат заделени за поли-
тиките по климата, тъй като 
за някои от страните членки  
Европейският зелен преход 
се очертава да бъде по-тру-
ден. Чрез новия социален 
фонд за климата ще бъдат 
подкрепени гражданите на 
ЕС, които са най-тежко за-
сегнати или са изложени на 
риск от енергийна бедност 
или бедност по отношение 
на мобилността. Това ще 
помогне за намаляване на 
разходите на най-уязвими-
те от промените лица, за да 
се гарантира, че преходът е 
справедлив и никой не е пре-
небрегнат. Освен това, еко-
логичният преход би могъл 
да доведе до създаване на 
около 1 млн. работни места 
в ЕС и производството до 
2030г. По въпросите за пре-
одоляване на неравенствата 
стана ясно, че социалният 
фонд за климата ще мобили-
зира 72,2 млрд. евро за пери-
ода 2025-2032г. с цел:
- Подкрепа за домакин-
ствата,  потребителите на 
транспортни услуги и микро 

предприятията,  засегнати 
от последиците от новата 
схема за търговия с емисии
- Подкрепа за инвестициите 
в енергийна ефективност и 
саниране на сгради, еколо-
госъобразно отопление и 
охлаждане
- Предоставяне на пряко 
подпомагане на доходите на 
уязвимите домакинства
- Подпомагане на финанси-
рането на мобилността с ну-
леви и ниски емисии. 
В разглеждането на устой-
чив транспорт за всички, 
Европейската комисия пред-
лага по-амбициозни цели за 
намаляване на емисиите на 
CO2 за нови леки и лекото-
варни автомобили. От 2026 
г. автомобилният транспорт 
да бъде обхванат от търго-
вията с емисии, като се по-
стави цена на замърсяването 
и се стимулира използването 
на по-чисти горива. Намаля-
ването на емисиите на пар-
никови газове с поне 55% 
до 2030 г. изисква по-висо-
ки дялове на възобновяема 
енергия в производството на 
електрoенергия и по-висока 
енергийна ефективност. 
Комисията прави предложе-
ние и за привеждане в съ-
ответствие на минималните 
данъчни ставки за отопле-
нието и транспорта с целите 
в областта на климата, като 
същевременно се смекчат 
социалните последици и се 
подкрепят уязвимите граж-
дани. 
В цялостния взаимосвързан 
проект е включено и сани-
рането, като по-екологосъо-
бразен начин на живот, тъй 

като намалява  енергийното 
потребление на сградите, на 
емисиите, както и на смет-
ките за енергия. Освен това, 
санирането ще генерира за-
етост и икономически рас-
теж. От държавите членки 
предстои да се изисква поне 
3%-годишно саниране от 
разгънатата застроена площ 
на всички обществени сгра-
ди, да се определи референ-
тен показател от 49% за дела 
на възобновяемата енергия, 
използвана в сградите, да се 
изисква от страните от ЕС 
да увеличават използването 
на възобновяема енергия за 
отопление и охлаждане с 
1,1-процентен пункт на го-
дина до 2030 г. 
На онлайн семинара бяха 
обсъдени мерки за справяне 
с високите енергийни  цени 
в краткосрочен и дългосро-
чен план. Очакванията са, 
преходът към чиста енергия 
до голяма степен да сведе 
до намаляване на цените, 
тъй като изследванията по-
казват, че държави, които в 
момента разполагат с мно-
го възобновяеми енергийни 
източници имат по-големи 
възможности за облекчаване 
на цените. 
В обясненията си Тим Мак-
фий посочи, че средствата 
предвидени в европейския 
бюджет за България въз-
лизат на 2,7 млрд. евро, а 
инвестициите във възобно-
вяеми енергийни източници 
се очакват от порядъка на 
142 млн. евро в следващите 
десет години. 

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Маргаритис Схинас е  заместник-председа-
тел на  Комисията „Фон дер Лайен“  от 1 
декември 2019 г.


